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Toplantı dört dakika sürdü 
llu 4 dakikanın 3 ün de Barutçu, «yerinde 
•lnuyan kabine buhranı» odan bahsetti . -, Ali GEVGILILI 

Başbalı:an Adnan Menderu o P. 
nln aeçlml ıtazanmaaının ytrml Uçün 
cU günOnde, dün de lı:ablnuını llan 
etmedi, Kabinenin son şelı:Unl hali 
alamadığı anıa,ılmalı:tadır 

Oünnlllr bir lı:arnağın dün bize 
bellrtttaıne gllre bu durum: Men· 
deruln bHı e.akl arlı:adaşlannı bu 
dela cgönül rızuı• Ue d:abinecıe 
yer almanuta•! ba:aı ,enl pluılyeı

lert lae bu yeni lı:ablne)·e cgirınel9• 
ııı:na için çalışmuındın ileri gel
melı:tedlr. Bu lı:aynata göre. Mende
rea durumun cltrltılı:ıt olduğunu ga· 
7et 1~1 farlı:etmekte ve bu kablnw
nln !imdiye kadar trurdulı:lan !~inde 
•en önemlbl» olacaii'ını bllmelı:tedlr. 
Bu bakımdan mümkün olduğu ki· 

,~,J=<'" Jı. dar u:ı:un müddet tçlnde rahatça 

SONU YOK _ ~llfl\rlf'rln ı a~ııı. lhtiJ acı halA ı.ar ılannınanı aktıulır. Rlr~·uı. ~for ıA~ıtı. ::ıııııal\ 
tlG ... ıcın n1un uı uddf'I ön~ nıflracaaıta hıılı111'1ıııı•ı haldf', •aktınd,. lft•tlı. aıumnınnı.-
e, ~t. Rf'r ıün ' lli)d Trnl ıuuoııu·nun önltnde ıruplur hallmlP oförlrr hlrllierd; tf'\ZI ll~lf'll'rlll· 
"' •lnılt>rlnl nramaktııdırlar. l•ml nl bnlım ı)tuılar prt~I ılinü tf'krar llmltll' &l'rl dÖnmf!ktf' ıf' rlo.•f'· 
ter~"" .Ylnf! hayAI kınklıtınR uıraıııaLtadırlıır. l n1'arıdR Tf'nl HUro1111 kHlll'' ününd" l•mlnl Hrı.an 
~en bazıları sllı111mf'kll"d lr. · ... . ............................ _"··-·-······· ......................... -.............. " .. ,_ ......... _ ................... . 

BAŞYAZI 

İdeal btrkahbte 
PROGRAMI 

Acaba hayır yolu 
mu, şer l]'olu mu? 

tıaenlaoıeer l'e Stel'ellSota 
Ahmed Emin Yalman 

A. ın111 Mt>nd""'" tt arkadıetarı. bir :rol atzını Tırmıtlarıtır. 
111 nlerln411e 11'1 ,.ol azanı7or. Bunlarıtın blrt hayır J"Ola4ar. 
" 4f~rl eer Tola4ar. llaıtin nya J'ann banlantan birini ııee 
,:. balnnal'aklarıtır. Al"abı hanrlıılnl Mef'r.el.lf'rdlr1' F.if'r ha,-ır 
~:· tt>rdh f'tınf!k bull'l'tlnl '6stf'rlrlf'rı>e. mf'mlt>ketln :rflır.O 110· 
"" tir, bOttln hftr dOnya ıente bir nerf'!I atar.aktır. bizzat kendi· 
hlık~tır hatalarını az zamanda anatıurabllf'l'rklf'r, mf'flllekf'tl tat· 
ı.1111 hazarı \e !'E'llnıf'tf' liın-utlarmak, tııık de\ ll•tlnl ıronnak 
11111 H'tlf' nizamı ba&d8'tımlak, mRll '"" lktl•adl l•tlk'rann tem"' 
'""'J~lt111ak, hl! ap11zııaı11 karanlııunı dıırdurmak, Tnrı.; milletinin 
llııak "ini mllll lşblrlljlnlıı mttrıılanna rııhah·ıı. 8f'rhf'~l('f' akıt· 
ı,,,1 '!bl ltlt>ntr lf'ff'hhllıll "'" ı~lrtteklerrtlr. Mil tak1llf'r. moha· 
l'rtnı en~apları. mft•IRkll n muhalif ba•ııı, ı ter istemez kendi· 
eıa,.4 deıtf'kllyettktlr. TOrk mllldlnln nice umandır h&sl'f'tlnl 

nıa sıauı ııın nlh81f't ı1oıacaktır. 
lıııı örııelt>rlnln matlOha. nhlmll'rlnln ~in. hulft ktlrlarının ırur
... ı mevkllndl! k1lırlar1R. mAnHız ıururlannı yeıırmeıılerııt>, be· 
baa'~z ıııtteı,re alahlldlilnf' df'\'am etmekte inat t>derlf'rııe, boyunıı 
te •ot butırırtanıa. kllUI batıraoı bAJA nr.•lldtıı ne.~ıe leet!n 
ı,bı;-ur ak('e eıkmuın.ı HPlanıp ı.aıırıar a. bir dOn>D ile Mkı bh 
tıtrflltıne ..-armanın tabii lraplannı hltf' lillY•rlar a. Allahın liOU 
ı.., • otarak f'llerlnr ı~n fll'!Oatı kaçınrlarn; şer :rolanun yolcu· 
u1c6°1aeaklardır. llle•'Ull7f'tlerl "' nballerl aıır, çoJı; aıır eeklllf'r 

lıtır. 

a "tinci :\Jendettıı kabine 1 tein normal yol. ha11rtı )ol bu l!H 
aı1ee1e antına liadar hAIA aeılitır. Bln:at tntlbRba ıellp ha 
7olıa tutmaua le.Ya D.P. meclis arupandı nrlıklannı Of'ttfll 

(Devamı sa. 6 80. , del 

Bahreyn işinde 
arabulüculuk 
yapmamız 

ihtimali v a r 
RuıusJ Mu.bıblrtml7.den 

Ankara 18 - Bahreynln İran 
taralından ilhak edilmesi UUırtM 
Bddat paktı devleLlerlnden 1n
;1ltere. İran ve ırak ara~ında Ö· 
nemli bir anlaşmazlık meydana 
selmiş n Bağdat Paktı Ba,bakan
lannın bu konuyu müzakere et
mek için olapnüıtU toplantıya 

çatıralacaııı sö\'lentllen çıkmısur 
<Devamı 8L :1 il. 8 del 
~ 

A STEVENSON 
WASHINTONDA 

dQşünettk. lılr tıkım ealı:I dostıan 

••tlltm•k• pahasına da olu. bu de· 
lR •kendtalnılen bıelta 'ekllde dü· 
eünenlett• de kablnealnde yer ...er
meye tarar YermlıUr. 
MF.SEI.!, SOMUSC~OGL1! .•• 
SOylendı*ıne ııore. tı:ıbtııede me.e 

il Ekonomi ve Ticaret Blkınııaı 
11ndalyaaında bu yeni taha!yetlerden 
blrl&lnln bulunmuı ar:ı:u edUmelı:te, 

takat venııer buna pek 7ana,mamak 
taııırlır. 

Nitekim dün Olle tızerl gençler· 
den Ser'l'er Somuncuoaıu 'l'lllyete 
gelerek. içinde Başbakanın cıa bu

< Denını Sı: s sn: s deJ 

NOFUS KACIDI iLE KUMAŞ - Stımerbank•ın, n11f91 tukereıt ibrazı ıtıteml ile Y0nl8 ••· 
mq tnztıtı dan h .. tamıttır. Karabonaeılıtı ıınıe;.ek mık· 

~adıylf! konulan ba uuı. ıaaıen Ankara. htıınbnl, Adana "' tzmlr ılbl ;rule111e tatbik fltllmel.:t"dlr. 
~llmt>rtıauk'ın 11•bHI bulanan dl tu tl'blrlerde de 1J nı u uıtın tat hllı:I hu~a•anda tetkikler ,apıl· 
nıaktadır. Rll)lttf' kamq kııraboraacılııının l[f'nl• lilc:lldf' liııı .. n .. ı.I ı ....... ı 1111 tıııtılmf'ktf'dlr. Tattıll• 
f'dllt>n u•ulr ıörr, her 'allndne ıru ına• ald ıııında lhtR7. f'dttf'&! ııotu• ı .. ııı.l',...tlıır knrıacak lf&ret a.bf'· 
hl> le bir ka~ defa kuma• alamı> araı. bil) lf'«'f' ı.uıııaıı karuhun.a••ı lıi:ı onlf'ıırrrı.tlr. 

iSTiMLAK DURUYOR ı _ Stbrlmlzdekl lstlmllk cılışmıları 
• •• cmlll lmklnlınn tükenmesi• ıe· 

beblyle durmak üutt bulunmaktamır. Bu konudaki yazımız 3. Sa:rfıda· 
dır. \"llklndı Be7azıt Meydanının yıtmur altında ıldılı hll • 

Bu 3 milletvekilinin dokunulmaz
lığının 

kanlık 

kaldırılması icin ... Basba-... 

M e c 1 i s e tezkere verdi 
Te%kereler seçimlerden 
önceki olayla rla i lgili 

Rusud Mubıblrtml7den 
Ankara. 18 - Hür P Bu~ur 

milletvekili Fethi Çellkbaş, CHP. 
Malatya mllletveklH Mehmet Kar
tal VP CM P. Kırşehir mlllctvektll 
O&man Bölükba,ı:ının dokunulmaz
llklannın lı:aldınlması hakkındaki 
BaşbAkanll ıı: tezlterelen .Mecı ltı B 
ıc;anlııtına gelmiş n Başkanlık bu 
tezkereleri Uglll komtsyonlara in
tikal etttrmletır. 

co..vamı SL 3 stı. 3 del 

Davalar 
so(tuyor 

Ruaya üıtlerlnde teşeklc(ll eden 
M>iuk hava tabakaııı. bui(ln mem
leketımır.e de intikal edecet•ır. 
Busrün ıuhunetln. düne göre be, 
derece daha dO~ecelll ve +4 ola
cagı, Ye~llköy Meteoroloji İstMYO 
nundan bllel!rilmlştır. 

Buıün ha,·a kapalı 'e bulutlu 
(Df'\"&Ml ı'IL 3 Sli. :1 del . ......................................................... -.. -......................................................................... -·-···-................... .. 

Jicaret Vekili, vesika 
bahis konusu değil dedi 
Pamuktan sonra zeytin ve zeytinyağı için 

söyleniyor de tedbirin ahnacağı 
Anklra. ıı - nun Ttearet Velcf.lıU.Ce ilci tıebUI :ra:vınıanmışur. 

1 Bunlardan blrlnclal pamuk alım ft aatımlannı cnudurdulu clbl, elle
rinde 200 ıı:ı:o:va kadar pamuk bul\ııun mOataballln de beyanname
ye tAbl tutuldutu blldlrtlmlştl. iıdncl&lnde ıae. ;ıda maddelerlntn 
alım ,.e 6atımlarının kontrolü Va-,-----------------------------· 

6 idam kararı 
ini az edilecek 

Ruımıl llluh•blrtmf•jf•n 
Ankara 18 - ö:um cezııııına 

çarptırılan ve bu cezaları yarırı· 
tayca ıucılk edilen 6 mahkQmun 
ldamınL bu cezalannın infazına 
m<Mıaacıe edllmeaı hakkında Baoha 
kanlık teık"relert Mecll.a Bqkan 
lılına lelmltılr. Bu mahkQmlar 
tUDl&rdır: 

Dinann Gökçek köyünden Bay 
ram Çelik. Gaalantebln Şllıeycan 
matıaııeetnden Abdülkadir Oölüo. 
Mar .. ın Ayaltçıoluk köyünden A· 
11 Çobanlar, Mardlnln Datıyan kö
yünden Hıdır ÇaçL Oiuaellnln ite 
ııeaarı köyünden Pethl Otuz u Te 
fenninin Dl'l"rlnll köy{lnden Ha· 
ıı İbratıLm tlznmcü 

!ilerin ellne bırakılmı tı. Bu teb
ııııcr üzerine bazı mübtm ihtiyaç 
maddelerin n vMlkaya ıibl tutula· 
catı s!i~lı:etllerl ortaya atılmıttır. 
Bu konuda bllııısıne bllfVUnluJu
muz Ticaret Bakanı A';dulııb 
Aker. hiçbir maddenin vesikaya 
tAbl tutuımıyacaıtını. çıkan 60ylen 
tllertn ye:"l!ı:ı oldutunu beyan et
mı.ştır. 

Öte yandan. ıchrlmlz tıcarl matı 
ııııerl yayınlanan tebliğleri ou ıe
kllde ızatı etmektedirler. 

cBılha.ssa belli başlı gıda ma<l· 
delerı mutavassıtlar va.ıııtıı.llyle 
derhal ortadan kalkmakta ve }ta· 
rabOraaya intikal ettırtımcktedır 
Bunu dnlemck içln Valilere ıe..'llO 
yetkıler verilmiştir. Valiler ellerin
de bu } etkller tçerıaınde ııne:nll 
ihtiyaç madd~lcrlnln cıaıtıtıımııaını 
ve kontrolünü yapacaklardır. 

Pamuk alım ~atımının du~durul
mw aebeblne aeıınce, bu madd ... 
nln tlatlan her atın b.ıjd6ndürQ• 
cu bir ı;Ur at.le y{lltlelmketecı.r Me 
ııeıA izmlrde pamutun klloı;u '180, 
Actanaaa 710 kunıttan muamele 
ırörmektedlr Pıatıar bu oekilde ar
tınca pamu\du ııatları da kendi· 
ıııtınden ytilu.elecektır. 1ote bu du
rumu önlemek maksadlyle pamuk 
alım 'l"e satımı kontrol altına alııı
mıştır ıt 

İUIİRDE 

lımır, 18 - Hükümetın 
aatı !arı lle Ug!U olaralı: dün aıcutı 

urar bugün oehrlmlzd• aunun m" 
2uunu teşkil etmiştir. Boraa, pamulı: 
ı;alonu bugün pamukla uzaktan ya. 
lı:ından llglll ajan, •lmaar, tüccar,, ,., 
mtı.at.ah.611 ıırupllrı Ue dolup tqmıt 
tır. 

Akp.ma dotru beliren umumi ta• 
naat. dünkü tebllll takl'Mn nihayet 
bir iki gUn zartında daha tar11at11 
tebKğ.erin takip edeceaı merker.inde 

<De•amı Sa. 3 Sil. 3 del 

HABERLERİN 
HİKAYESİ 

V
ATA~•·ın Anld(llnda 100 den fazın mutıablrl 
var. Ayrıca l•tnnhııJ·da1'1 merı.:l'z kadro unda 
ili. Ankara h0rr1'undP G. iımlrde ise 3 muba• 

bir \Ultf'l,.rtııl mmaffakı,etle )apıynr1ar. Her attn 
1~4 iri~! \ atan·ın o"uyucularına en taır. eıı docıu. 
f!n mtıhlnı habf!rlert tf'nnrı. I~ in eaıı ı, nr. \ ıtan 
mnhablrlf'rtnln aünü ıOnüur merkl'.Zf' "rdtı.:ıerl 
hahuler hü> ilk bir titizlik '" ~(lr"atlr eltndllitrn 
ııonra erte.~ı Hhıh kah• altı mR•ll•ındn, otot>ll•t•'. 
tranna)da n>JR btıronazda ı;lu takdim f'dlll~nr 

Size nnnek lstf'dl&lml7 hf'r e den l'.M'f'l 
11babf'm rJlr. Fakat •hııben• ı;nıu zaman uol· 
ınu , bltıııltn bir ferin lldrııilır. 'a «hahenı in 

arliaıında ~aı.ıı nlan nedir? üpbe yok lil hrr ha· 
bf!r1D arkaımıdR. ırnl oku> uru t.;lllelerlnln hllmr• 
dlk1erl falo;at ö&n-nmek 1 tedllilerl, merali f'ltlklrrl 
lıaklkatlrr 117.lldlr. 

V
ATA'.\ cırolltlkR \"P. Ôl~lıı ütununda bir 
ı:amımdan heri hllhf'rlerln arı.asındı Aaklı 
olan huıusıarı da oku> ucularına 't'flllf'ıte 

çalıtı1or. ~imdi>" ktıdar Rılece l)&sl bldl~t'll'rlıı 
hllıA)f'tlnl oı.ııt1uıı:ırnuz bu ı1üı11nlarila hundan ~on· 
ra 1t011Tal hl!J'atııııııın hlillW ııııfhalarıııa ılıılr ı•f'· 
filli ~enulRrdıı )Bıo:tlnıı )ftZllAr hulnr:ıı..•ııııt, 
\atan hrr haberin allııııla bir hlkAJe oııtntuna 
inanıyor • 
PQJ,lTlli:.-\ \'F. fıTF.ı-1. RUJllll llCÜllCÜ Sl\l'famızdA. 

Asma 
Köprünün 
Planı 

Yapılıyor 
Ncw York 18 fA P) -· Dünya

nın en maruf k!Sprü l."\fa&t mühe,n 
dlalcrlnden Dr. Dava. B. Steln· 
man buııün ıc ... ıd!E,tne batlı müte
h1155ııılann İatanbulda. Botulçin· 
de kunııacaıc bir köprünün pllnla 
n o~erlnde çal1finaya baol&111klan 
nı açıklamııı ve Botazın Rumeli 
\e Anadolu yakalannı blrleıtıre
cck bu k prünün. B. Amerika dı
eıncıa Dünyanın en uzun köpr11aü 
olacaıtmı &Öylemlştlr. 
Steınman. bu ınşaat için ne clna 

ten aykalara ihtiyaç ollııea&ının 
kat'l)ctle teebltl ıçtn Botazın iki 
tırrafından derhal tecrQbe aondaj 
!arma b&elanmuını t.emı.nen Türk 
HOkllmetl ile temua ııeçtlllnl de 
114\ o etmıştt: 

Am rikalı köprO müteha.ıısıaına 
ııöro pi ına dair mukavele. 24 E
kimde btanbulda Karayolları ve 
Şoseler Umum Müdürü Orhan Mer 
&inli \e Dr. Stelnmanın ortaklann 
<lan Mübendla Ray M. Boynton .. 
rMıncla imzalanmıştır. 

-o-

ZENCİLERE 
ÇOCUKLAR iÇiN _ uDönya Çocntı: Kitaptan Rartasın, dtlndf'n 

IUbaren b .. tamıttır. Bu mönlbf'bf'llr 
dOn. i!iaat ın da. &.yuıt (."04."•k KatOpbannlndf'~ FrıuıMz Kon~o· 
loıılala RCAlm Galerblnde n Kııaı kil>' R llk F.iltlm lllerk,.zlnl!r 
cınan,-. ("orak JUtapıann M"rıllerl ll('llmıttır. ~rsıı", %3 Ka ıuı cu 
mart~ı aqamına kadar aeık hal undıarulacatı:tır. Öte undan uıHııı 
)il ('(>(•111\ Kllaplan HıflHlll ıııftna~betı,-ıe, Tttrk llul 0 '" ~zınhl> 
ııı.oırnıınrııırln. bıı •hRflR' 11111 mı\ na \f' llnf't111 l'lf'llrt11eo'f'k, lml\Anlar• 
mft•ıtlı olan oknllarda, Çocuk IUtapları tierıllf'rl ile l\ltap Köşrl<' 
rl ıertlplrnecelitlr. 

ATEŞ AÇILDI 
New Orleanıı (8 Amertkal ıı 

IA P ı - Dtln eece burada :recsı 
zenci «Rock and Roll 1nnıo adli 
bir ırece klübündf'n çıkariarnn 
voldan e~en bir otomobilden ü-

1 

urıertnc av t<lfeklerl ile ateş .. 
çılm~. zenciler yaralanmıolanıır. 

Otomobllılek.lenn ırki meMUbl· 
retleri bilinmemektedir 



••TPı\ı ı 

Kasımda a
çı?an Bayo;c 
Mlllet Mec-

llslnın o ı:ünka 
Ct'llll'.3 ncıe Reis -
cumhur seçilmiş 
te meb\1$1ar e
mın etm ııterdır 

YAZAN: 

l' ıldırıııı 
ZEREN 

de devlet işleri-
nin ıcıaresını: 

>.ıecllı ile ona 
karşı ıııy eten 
mesuı olan lı:n
blne \'C gavrı me 
ı.uı olan Devlet 
Reı l ar ıncıa 
yapılan bir Jş 
beraberlll!• te-

l\f(ltealı: p giln· \\ UKı\T 

lcrde de ReJ.BI· '·-------------" cllmhur tarafından ııene Ba'fVekll 
Acınan Mencıercs·ın bükOmetı ıe.ıı
lı:lle memur ecıucıııt cıe öAreııllmıo 
bulunmakta:tır Dııter taraftan 
halı:a::net kurulunca· a kacıar mev 
cu t vcklller cıe v azlfelerlne ye
lı:Aleten cıcvam ccıeceklerd r. Se
çimler net.cesıncıe açık lı:almı~ iki 
Velı:Alete <le kaoınenın lltl 03 cısı 
vek&leten k ne b r tazltc olarak 
bakacaklarcıır Yeni kabinenin ku
ruım~ ının hC'mcn arife ıncıeıtı bu 
tek& et.e ıcıarc caış tanı ı ll.sna ıı 
bir tarafa bıraltılacalı: oıunıa Nor
mal zamanlarda mUnhal veltllllk
ıer1n uzun bir macıcıet bir vcıt ı 
veya Daşveltll tararıncıan tekAletıe 
ıcıııre ecııı~ıerının ana~ amıza uy
gun bulunmacııtını bu, vesııe ile 
belirtmek ve tekrarlamak lliterlz. 
Zira Teşkllltı Eıiw;e Kanunumu
zun 49 uncu madcıesı izinli \e:;a 
hcrhanı:ı bir aebeple mazeretli o
lan bır vek le ııa:ıeco heyeti vclı:llıı 
az ından IBa,vek 1 cıef;!I) bir baj 
kasının ıcçıcı olarak veklllllc et· 
me nl &mır bulunmakta ve bir 
vckllln cıe blrd n fazlasına velı:A
let ecıe:nıyeceğlnl k tıyetle vazet
mektecıır ... Anayasamıza ııöre: Re
ı ... ctıınhurca Başvekllllıte tayın o
lunan oahıs He eti Velı:Ue azaları
.ııı Milletvekilleri arasından ı;cç,p 
1 stcı; nu1 tamamını Reis.cumhura 
tL'ldlk et tırcııkten ııonra :Meclise 
sunacak, bunu mOtealı:lp hükllmet 
tutacağı rotu ve &!Jllfil ı:örtııuna 
en ~eç bir lıafta zartıncıa Mecll.ııe 
bllellrecelı: Ckl buna pro;ram cııyo
ruz) ve oncıan ltlmat ı teyeccktlr 
H ıkOmetln bu programının bastı
n:nrak evvelıten partilere daiıtıl· 
mn.sı mecbur1cıır .. 

Mevzuumuzln llglll olarak Dev
let Reli!!, HOkQmet Reis • HQlı::(l
mrt, Devlet ve MılleL mefhumları· 
nın lı:at'i hukuki tartrlcrının blr
blrlertncıen tefrik ecıllebUecelc şe
kllcte apılmasının b r faycıa fi&ğ· 
lı) ablleceıtı .lı:anaatln<le) ız. 

nı:n 1,ı,; r ın 1 i: :\Ulletle 'eya 
yabancı cıevlcUerıe münaaebetlerın 
de devleti temııll etmek sal&hlyetı 
Anayaııanın koycıuğu uaullere ll\fo
ııelll, Btz:ıe bir Mecllıı tararıncı n 
intihap ırtbll tevfikan kend ine 
verilen ,şahıstır 

Nitekim. bizim Anayaaamızcıa 
132 ve mOteaıı: p madcıelcrı Relsl
cüınhur Dev etin b~ıdır Bu ııfat 
la m raslmll ce!selcrcıe Mec11Mı ve 
Hızumu hallncıe icra Vcklllcrl He-
et ne Reı.sllk ecıe Jlllr Ancak Re

"•C mhur kalcııkça Mecll teki mo 
nalı: aşa 'e göı1:14melcre katılamaz 
\e oy veremez: Reltılcümhur her 

ı. Kaınm ıncıa hükümct n ee-
çen ı ClnKI ça ı malan ve etren 
ı.enc lf\ nde a ınmnsı U} ının görü· 
len ı li r ıık n a b r ıu u 
~er:r R ı i' 

'l'.ur 
te.,., 1 

eler ve a ancı cıe\ it" 

mln ecıer 

Zaten anayaumızır. 46 ıncı macı 
cıesıne ııöre de icra Vt'klllert He
yet hllk(lmetın umumi politika· 
sıncıan birlikte mesuıcıar. \'ekllle
rtn her biri ise tele başlarına ken
di ı;clilhlyetlerı lçlnıteltl lşlerıten 
ve emlrlerı altıncıakllertn fiU ve 
muamelelertncıeo mesulcıOrler. Mec 
112; cıahlll nızamnanıemlz cıe teki
lin mes'ull:vetıne nlt olan bö:Umüo 
de \ekil için cezııl veya mali ta• 
lba:ın yapılab ıecetını müncıemıç 

tır. \'elı:llln Ceza Kanununa muha· 
l!C olan harek•'tlncıen ıtolay:ı ha
)atınn. hü!Tl;ctlne, mnllarına ve~a 
ıeretıne mües ır olacak bir cezaya 
uğramasını mucip kllan me&'Ul!
yet cezai mes'ullyettır 

Yüce Divana Vektlln ııcvıı:ı biç 
şüphe :rok ki BQyQk Mlllet Mecıı
aının lı: rıınna balilıcıır. Vekilin ı
cınredekı batası yüzünden ııevlote 
\e fertlere k&r§I sebebiyet vermıı 
oıcıuğu 2.11rarlan caıısJ maııuıle
kl ile ö<iemesı cıe m il me11·uıt
yettcn başka bir şey cıeııııııır ••• 

Her ne kacıar Anayasanın 47 Jn
cı macıcıeıı. Veklllertn cıahsl mc=ı•u
ıı~·etıerlnln husU6l bir kanunla gllıı 
terllecclilnl mutlak olarak derpış 
etmekteyse de ııımcııyc kacıar ne 
Halk Partisi zamanıncıa ve~e cıe 
Demokrat Panı cıevı1nde bu kanun 
Clahıı. tt•cıvın ecıUmemlş bulunmak
tacıır. Hükılmet mensuplarının va. 
zııe \ c me&'Ullyetlertnı artlı hu
cıut ve kaidelerle bellrtreck olan 
bOyle bir kanunun mevcucııyetının 
faydalnrına temM etmeııı cıahl z.a,. 
it bulmaktayız. 

IH.\l.ı ı : Ammenin menfaattııı 
hukuk cısaslarına Köre Kcrçeklcştır 
mcklc mükellef b r otoriteye tAbı 
olım lnaanların mua;) en ga:; cııc
kl b rlJlhC!lr • TcşktlAtı Esası;., 
Kanunumuzun birinci macıcıc11ne 
iOre Türkiye Devleti bir Cumhurı
;ettlr cıekllncıe tarif edllmııur. 

'J l ll.E'I : De\'Jetin bir unsuru 
olup muayyen ıırazJ)c yerı~mı 
ve aynı hülı:Qmetın otoritesine tl 
bl bulunmuş olan lrıı;anların mey
dana ıeıırcıtklerJ topluluktur. Ana 
Y&Samızın mıllet !le llırlll macıde
lerıne &öre: HAlı:iml;et lı:ayıtaız 
oartaı:ı: Mlllettncıır Tllrk mlllotını 
ancak Tllrkıye BOyaıc: l\flllct :Mec-
1 ı te:Il6 1 ccıer ve mı Jet acııua 
hAklmlyet hakkını ya!mz 0 kulla
nır . 

ShlH llt,Kf\tl 

Dr. ERTUGRUL KUTLUG 

Ca· 

~ - ~- -
Kandilli Kız 

Liseleri bir hafta 
f afif edildi 

Sebep: Çatının çökme 

ihtimali ve bu yüzden 

baılanan tamirat 

Çatı tamiratı ) OzUnden Kan
dilli Kız ltsesıncıe cıen;!ere b!r haf
ta ara verilmiş tır 

Son Ya#an yaRmurıarcıa. zatP.n es 
ki ve ahşap bir bina olan Kancııı
ll ıtız il esinin cınmı alc:mlf, elek
trik tesisatı bu razcıcn bozulm04, 
geceleri kandillerle idare edilmek 
zonıncıa kalm~tır. 

B nanın çatı tamiratı bir hafta
ya kacıar tanıaml nacaktır. Tami
ratın <!aha Onee tatil ganıerlnde 
yııpılma:nış olmuı, cıerıılerın la
zumsu:ı: rere bir hafta tatıı ecııı
meı;ı zaruretini hllaıl etmıotır. 

100 gr. kahve 
bu hafta da 

verllemiyecek 
ODnlercıenberı cıaııtıımıısı heye

canla beklrnen kahvo henüz (rtlm
rUk muamelesi tamamıanamacııgın 
cıan öntımüzcıckl hafta cıa cıaım
l aınıyacaktır. 

Tilrk!yenln aylık kahve latlh1Ak1 
760 toncıur Buna mukabil ı::etır.!
len kahve 300 toncıan ibarettir. 
Tovzı proııramı. vllAyetıeı1n lı:atı

ırc latlhlAkl nlabetıertnc eöre a· 
yarlannııotır. Meııelü HakArl, Kars, 
Maraş, Mu~ ve Diyarbakır vl!A7ct
lerıne dllterıerıne nazaran cıaha az 
miktar talı!! ecııımı~tır. 

Vll4yetlercıc kaza kaym lı:amla
nı.m lıazırlacııı,ıı. hane aayıııını ııös 
tc~n listeler eı>as olmak tız re, ev 
ba,ına ıoo ı:ram kahve cıaııtıla· 
cakur 

Jstanbulda 125 bakkal 

Vita yağı satıyor 
fatanbu: Dcıecıırc ııınırları için

de, 13 k&Zndn. Belccııwmın trııblt 
etmiş oıcıugu 125 bakkal<la \'ita 
Y&ıt aattınlmaktacıır. •Mutemet> 
bakkallardan :23 Q Fatlbte, 3 O Ba
kırköy'CIC, 4 Q Zcyttnbumuncıa. ~ 
ı Emlnönuncıe, 5 ı 1'.)üpte, 8 ı Dey
kozcıa. 12 ııi tlskacıarda. 7 ı Bt~.k
t ta ıo u Kacllkllyde, 8 ı AC!a· 
!arda. 10 sı Bcyo~luncıa, 10 u ı:s ş
lltteo ~e O u da Sanyer kazasında 
butunmalı:ta ye her 11muıcmet 
bakkrun. bir hafta tçıncıe. ıı. 20 
toneke yağ vcrtlmektccıır 

Ya~lı bir adam kires 

kuyusunda boğuldu 
San~erde. İbrahim Erbll adıncıa 

bir oahıs kireç kuyuımııa cıaocrek 
cıo ulmuştur 

Öteıtenbert alkol k oldu u b ı -
nrn 61 ya ıı ~ak! hı atılnı F.rl> 1 n 
cesııcı nl mua~ene cci"n hUkt)t!let 
doktoru drfnıne Mıh.sat verml~tır 

Türkiye'de 
Demokrasi 

-
4 

- Yazan: l 
B ıınflıuı I'\' rıı.ı J a1.ıları111ı7.- l 

dn. cunı1ı11r1,1?1 dl'\rlntıı p f D FUAD KO .. PRU .. LÜ 
ilk idealist de\ lrll"rt ı:eçııı.- ro . r. 

lf'ıı o;oıırn, le \r. <111 tıırlfl llııılll"· '------------------------------"' rlıı ıı .. ırı alıınııa tl'li parti zlhııl-
JP.lhılıı nu•ıl )P.rleııtlı:lnl, hatt6, 
hUrrl)l't ,,. rlrnıokrn 1 ı·c~~Rl\111· 
rı )t'rlııe, ıııtalltrr ııııııırl~elrrln 
moda oıııucuıııı aıııatnııştık. llh 
nr de\ ll'llf'flııln utrndıkları kor· 
kuııc hozı:ıııı H: ılrnıolirnsl ı•cp· 
hr•lnlıı nıı·ı ıı:nlrbesı, tılzdl'.lil ıek 
purıl tıırnflıırlurıııı tcldş '" rndl· 
Sf'l,. dil~ürmtıs oımalilu tıerubı•r, 
hrnflz; oıılnrııı htltllıı ümitlerini 
ı.ırnıanııştı. t04l\ '.'.l•aııımıa C.11. 
P. nln bir ı.apalı parı 1 lçllnının1111 
Rrtıı.: ıllı.tatörlilklerlıı )lliıldıı:ını 
ı;b) lrıllıı;lııı ıaııııııı, o zaııınııı.ı hll· 
ı.:onı .. ı rehl, lıllml'ııı ıııL•ıl hlr 
rııh h ılell ile lıuııa ctDııha llUo) a 
'arlıı crulımı Hmılştl. 

Bolıte\ ıı. rl'Jlnılııı 'J'ur!.l)e ıı.:ın 
llrııt>I. olorRk ıılnıııı. \Uhut ırı.. 
ııarll lstl'mlnl nıuhaf~7.a 1('111 on
dan hlr ıııeıtrt ummak bııhb nıc\· 
1.ııtı olnıııınll'nı:ınıı ıtıirt•, hunun, 
ırf c•f'\Rp Hrmls olmak ıcııı dıı· 

ottııoını,.,tlrn Ell) lt"nmlş tılr sllz ol· 
duıcu l.t'ıııllll&lııcıt'ıı nnlnıııtır. 

1'eı.; pıırll :ılhııl)ellnlıı ııar.nrl· 
)t•l'llerl, 'J llrkl)ede ılııhıa uzun 
ıııOddr.t dcmolo>rnllk lılr rdlnılıı 
ı.ııruıumı> aı·nı:ııın lıınııırorlıırflı: 
',., bu lıııını.:111rıııııı nl'lerl' dil) illi· 
ııııcıııı dıı ıl ılııı oıırnl.ırı n) lrıll-
ltr \e 'uzdılar. \ nlııııo: onlar ılc
ı:ıı. llı•ıııuı..r,ılll.: fll.lrlf'rt• ıını.ıı.n
lt•ıı Lırıırııır olan hlr crıı.: ıııu· 
ne\' erler dt•, >ine il) ııı ınuhnlo>t• 
ml'ler \e lstldlfıllnle, n'nı men· 
fi ııı•ılfor,ı• \Url)Hrlıırtıı. lllrıl,.,ıılıl· 
rı• lıı.ıııdırıı•ı ı:lhl ıı:ıırıım•ıı ,,. \•nl.; 
h.ı•ll nı.ıııtıı.ı d1l)nıııııı hu fıklr· 
ltrı!rn b ır1ları111 sırnlıQ alını: 

Tek parti zihniyetinin 
nazoriyecilerine göre 

1- rırııını.r.ı•lıılrı ıı•nıl'll olun 
11'!1.: ılc-rr.r.ell l'('lın, hl\' olmnt. 
~ ı ) f11dl' )f'lnıl br 1 ol.;u) up 

)11111111 lıllııır)rıı lılr ııırnılt'lil'tte 
lnJ rıllfrıııt·;r~ 'I (lrkl,1t•ıılıı Jırr 

kli> ü ıııcl..lrhc l.11\ ıı•nıaıııı.ı ·ıı l><•J · 
le lılr dlı uııre nlır tir. 

2 - ıd eı. ııurıı. fıol.; Şt"fn ~l•le· 

ıııl. \lııtflrı..·uıı lıtlJılk :r.ııferlt•rı• 
\f! ıctımnl IKıllitılıırıı da,ııııaıı 
lmHrtll ıııAıırı 1 ııöfııı.u bll)C•ltı· 
dP, rırllk ıııl'ınlt•krttt' )f'rh~şmı,ıır. 
\Jemurlıır bir 111'\ 1 lnıtl) ıızlı \'il• 
ıaııflıı•lnr hnllııılr hu rl'Jlıııdrn 
l•t lfıııh• et nırı..tC'lllrll'r. h:lt) lrre 
ı..ıulnr Hı)ılıııı~ olnıı ı•artl it• ı.;ıı • 
tı. ı•nrll ı.ontroltınO hrr tıırar ı 
nl.;mıı•tıır lhı ır ı.;ıı ttııı bn ııı· 

du lıtılıııı.ıııl.ır ıla lkth ıdl mrıı· 
l l;ıllı-rlc H rlltrlnılt'li) tıııt.:Oııırı 

n1Hı11.I) ı,. hıı rf'Jlnıe ıliı ıl.:ıya 

hııil .mnıışlnrıl ı r. 
:ı - llflrrl)l'I, ıll'ıııoı.ra•I, mil

li 11111rul..tlıt', huı..ııı.: ılt'\lell ,." 
dahn hıı ıı:lbl bir tnlını ıınznrlyl'· 
lrr, lifi> üı. Dll'rlo>l'T.ltrıle lo>flldllı•· 

rint• bleıııı.ıerı r;lhl iş ııuınmnmış 
ha11 lfl'\Clt'~ ,,. uı..ıııA tipler,. nıuıı 
hn•ırdır. \\\11'Rlllk, dolo>torıııı., 
nıilht•ııtll•llı.. &lhl ııeı.; mnhılut 

'"rht»l ml',lt•I.; ıııı·ıı~uplurınrl:ııı 
ıııllrekl.:f'p olan lıu ,.nıon '" ı.111ı
\fh11ue ıııuhallfll"rlııln halı.: Uze· 
rlrıdt• hlı: lt"slrlt>rl )olo>tur. BU)Uk 
ethlrlt!rdt>n t..Ö) h·rt• ı.11cı11r e~nnf, 
l~(·I, l.1i) 10 bu düştlııceltre ) aıı:ın
c11ıır. 

4 - nıup > ıllnrıııın h•, liall'ııle 
ınrtlıırından '" lhtlJ..iırctaıı. ltıırıl 
ıııulhırıııııı J01'luıcunılau do«.ın 
h!Ullt pnhalılııcı \I' umumi ıstı

rap, lı.tlsıııli lt>dhlrltrle örıleııelıl· 
lir. Dili ıın hunların rl'Jlnı dlh a
sı 111", drıııoı.:ra.sl ar71ı~u ile hlc 
bir ııııı.:ası J ol.tur 

3 - Ormoı.ratll. rt"Jlnılerde 

ıcorıJUiUmUı sl"rl '1•r·lb mtlııeı.n-
1i&larınıı. ııı.ıtbuata hllrrl)ft Hrll
dlSI talidlrdl" lıuııdaıı cıoaaı•ıık 
t..ötü ııtllcrlf're "ıtırı.. milleti ta· 
haııımuı rtlrıııl'z. tıtrahmızdıı bir 
tllkıııı lıtl> ilk tehlllif'll'r dotaıır
ı.t>ıı, dı•nıoı.rıı~ı ııı llnnlo>aşnlnrı 111", 
ı>artı ka\ı:ıtlıırı lir nııııeıı tılrtıl· 
rlne 1111,cımıt.ı. \Olnııa hl)nnt•t o
lıır. Bizim tein, tanı hlr 11kflıı \il 
tr•ıınfıllf' ıı.ıı.ıııU ı..ııı.ınnıayı it"· 
nılırn ('ıılı,nıııı.ı.ın ha ı.ıı > ııııneııı. 
'"~ ~oı.tıır. \lf'nfl H )ıliıı·ı tt"rril· 
heleri' kalı.nııı> alıuı, uıııı•r.rıtlnra 
ıı:1tıııe3 elim. 

Realiteler ve bdtıl 
düşünceler 

I• ~tr, tı.ııırf oon,a narh! bit· 
tlktrn. hııttl "nn Frıın•l•lio'· 
dil Hlrlt. mlş :\lllletlt'r Pn!.tı 

- hl,.lın ılr lştlrııl.lnıldı• - lnı7.a· 
lıııııtı ı..tıııı oıırıı. ııwııııeı..rı lrııl;ı:· 
ılı•lil ıı..ıırınr ~e' rel~rııuı ... ıııı•nınr
lıır " nıt"lfu,ıar arn ındıı. c.ıı.ı•. 
}C ıııt·ıı~nı> ıııııthllul •OtunlıırıııılH 
lt•l.;rıır ı•ılllt"ıı rıı..lrlı•r hıııılurılı. 

lclrrlııdt'll bir coııu. h'k ıınrll ı;ls-
ırnılnln ı.ı•yfl hnrelietıerlnileıı, 

hııksırlık \C ~<ılırnı.lnlilnnnilan 
ııııızılıırlp olmakla lıl'rnher, hu fn· 
.. u dnlro"deıı zlhlnll'rlııl lılr tur-
111 liıırtaranıı) orlnrflı. A\ nııınnııı 
rıı) rııl nıutt'r.,ı.ı.ırtl'rl '" tıırlhcl· 
ll'rf ıh•, hn kn ııırhtlrll'rdrıı hıtrt'· 

l.l'ı ... ı ıııel.:lt• \ n Jıo ka t'hrııll'rı" 
ot)ıtnıııalo>l!! bl'rıhcr, 1 Urkl),.de 

Cıırıı rll'ıııuı.;rn,lh'rl tarı:ınılıı hlr 
flll~llllllllllllllttlllllltlttlllllllllllttttlltlllllllllltlltlttlttlllllffttllltl•111111111tt•ttttltltllllllllll llllttllltlltllHllt .. tttllllllllltltllllfl•tıtİlllllllllltttlltlllllltlttltttttntıtttllltlltlltlllllltlllltttUttll .. te elrn al 

cu ı hu ıu çıiıa 
!ar D v .ı e r k a ka ı v 
k tarı ı ıdan ımzaıartır R .catn 
bur tfücaıt vatan lıaJn ili hnllncıe 
Bil Ok iı !et Mecııs ne 1ta111 mes
uıoor 

Rıyl' t cumburcıan çıkmış bü
tün kar rıan:ıan dota ak me&'ull
yetıer ta amC'n bu kararları 1 .. 1-
zala:ı aıı Başv kıl ile allıknıı VekUe 
at ve cıır 

ııt ı.r 'Hı n• '"': Par a:nento 
Rej.ml idare ecıllen memleket· 
lerd ıB t.ıte oıcıuau gibi> Devlet 
Re anıncın HUkOmet Reaol 
ısıfatl e r alan 11ahaırettlr. HO-
kfımet Re sı muhtelif Velı::Aletlertn 
foa,ıy ti rı araıııncıa Ahenk ve ın
tızam lturmaya çalı ır 

11{ k( '11 'f: HQ:tOmet muhtelif 
rej m n'" !erine ı;:Ore baeka başka 
tar.rıerc mevzu teşkil etmiştir. Me 
1>elll 

ı - Ku\'vetıerın ayrılmaıH re· 
jlm nd hOltOmet Meclis hOkOmetı 
ve rC' lll k hükılmetl ta?Uarıncıa o
la ııır i ili Mücaı:ıeıecıen tiOnra 
)enı TUrk Devletinin l~I tarihli 
Teşlt l\tı Esa ıyesı C1e\'lotln ıcıare-
a nl .B 1 ük :Mlllet Mecllslne tevdi 
ett i \'e Meclis Reisi aynı zaman-
cıa icra \ek ileri he:rctlnln de re
isi lıuluncıuıu için 1924 tarihli 
T°'k A ı E asi> e Kanunumuza ka 
dar n TOr cteı;let ncıe cMecll.I 
ııatı1 ,. tıp cArt olmuş ve hü· 
!tüm llUnnO t(lr. Re 1 k hO O:uetı 
ne en mlltr ·Anı 1 mi ol olarak ta 
cıo tumuz A r kaıı Bırl ı k Dcr
ıe·ıer n a e liriz Bu ıarz.ın, 
mümeyyiz 'Mfl a ııı zamanda hem 
devlet n ~e hem cıe hükOmetın te· 
f olnn Re 1n şaluııncıa tcmeıı5UI 
ccıen ıcrıı. ıtuv~ etinin mecl lere 
kıırşı ha z olcıuııu ı:r.nlt lstlklAtcıtr 

2 - Parlamanter rcjlmelo l.se lıtl 
b :um e mdllı:J rejimimizi hükıl
meı memleket ışıerıncıe Mecll 
karşı.sıncıa mcs"u 'cklllcırln teş
kil ett!lil b r he)ettlr Bu rejim· 
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c IK\~ ozt.TI 
R•"X'I taııınııııtır:ı lılr nılnmın 
<PMro nonezı anıkntı <'hnr· 
nın l'arı.,., m .. ~ııuı bir 1 kin 
ıtöltlrmekteıllr. Rtx. l'cdw l·o· 
ınc:r:ın Lt-J> nıırlnn c-•lo>I arı.:ııcııı

ııı ı,ulJ olııcaııııı dOoünıııeı.tc· 
dlr. 

Rex. ·aııy nıllı lılr liızla o 
rtın e\ll"nnıl~tlr. nır ~aıııan 

onra k0<' ~ını kli ıae ııuıaıııı· 

ran ı.ı:ı deh "'' ltlııdcdlr. 
- Hayır, hiç de de~U- O sıra

da bana Loncırada bir tş teklif et· 
m şlercıı Fakat bunu kabul etmek 
aklımdan b le ııeçmecıı Hem beni 
LOndraya bdlayacak lılç bir tCY 
:rolı:tu. 

na. birden ım u · 
- Llkln ne diye ı na bOtOn 

bunları anlatı~orum &anlı:!? Decıı. 
- Anlat, bakalım Benim ırlbl 

bir aer&erl başkalarının yapmlf ol 
cıuıtu çllırınlılı:lan duymaktan zovk 
alır 

- Sen cıc acn;crllllc Ozenı.,onıun 
Galiba.. 

- Hayatta muvatra • olmıyan
ların hepsi aersertcı r Peki. Lej3 o
na girmek nerecıcn alı:l~na ı:eıcıı? 

- Bir aün blr kitap okucıum. 
B r kadın taraı:ıncıan ;-azılmış bir 
fie~ ahamame ıcıı Kacıının acıını u
nuttum ama kitabın lııml fU ıcıı: 
cl6 lunlyetın aıcak ııôlı:eııı altıncıaı 

Larraga baş aallııyarak cevap ver 
cı ı 

- Kldbllı: b r C511rdlr İSABELLE 
EBERHARD ısmıncıo m04hur bir 
ıı:ıı:ıın yaı:ıcının kıtııı:ııcıır f,ja:lı: 
me::nleıtct rı ıakltında •• t as yap 
12\1 o an bu ıtııcıın. ylrm ı;ene ev· 

Tercüme eden: Rezzan A. E. YALMAN No. 12 

veı bir au baslı:ınıncııı ölmtıştür. 
Rex. ııözterınc devam etti: 
- Bu e erin ismini bcıten m. 

elsi mıyetın ııca glilı:ul altındr.ıı 
azızım bu kel meler hayaltmcıc bü 
tün Şark'ı canlandırdı Her ııayfıı 
Adeta bana ı.:el <il> e tıaret ecııyor
du. ıııklar ve Klilıreler, tıüneş. son· 
ra Şam'ın cıaracık ıo:tak.an. orala
rını :ı:aten çok ııevmlştlm Duncıan 
sonra Afrikayı cıa tanımalt tato
cıım. 

- şımcıı ıeldl tnc memnun mu 
ı;un? 

- Taşını. topraliını. kızıl rc.ııt-
11 cıaıtlannı. eôz kamaştıran ırane-
0 nl, oeblrlcr n kaynaşmasını, cö
ıou ımmıuzluğunu ycJhasıl her e
'ini .seviyorum. Dört senedir bura
da :eJyoncıayım Bir taraftan cıö
RUştUm, bir taraftan yol lşlerınae 
Ç•l~tım. Börlellkle on bin kllo
metrclllı: bir ıabayı cıolaştım. Git· 
me:ııtlm yer kalmacıı. Gelecek ııo
ne beş yılımı cıoıcıuracaQım. Alıııtı 
blllr ya Yen} baştan yazılmalı: ak• 
hmdnn acçmıyor cıeıııı. Du zor ha· 
>at enım için lır1eta Zfl\'lı:, buna 
nr. denı n? 

Rex, u tu, Sünmü~ olan pıpoııu
nu len iden l aktı. Larra;a, ) ere u-

zanmı~. onu dlnl1yorcıu. TütOnOn 
kıı kin cıumanlarını tll eıııcrlcrtne 
kacıar çek yor. ı;onra burun cıellk· 
lerıncıen dlljıırıya pü.ııkünü\'orcıu. 
B r macıcıet auatu Sonra şö lo cıe
cıı: 

- Doıtruııunu lı!tergen, cıemek ki 
sen rahat yaşmaktan hoşlanmı;-or
ııun Ben bu memleketten tlkı:nı
yorum. Ama l ıne cıe ıtert cıönmek 
ıstenıtyorum. o cıa başka, 

Kara ııözlcrı cıumanlanmıştı. 
Yav~a ıunu wrcıu 

- Nlç n aubay olmuyoraunuz? 
Rex başın ı.salladı· 
- fngUlz orduauncıa bana tek:ıt 

ecı ll'n bir ı~ı cıe k bul ctmemış
tım Ben halk çocutuyum Benim 
ıcın fakir fukara. cıonyanın tuzu 
biberidir Hem biliyor musun ı,ar 
raga, fakir zeneıucıen Claha mes'ut 
tur 

Öteki homurdanarak cevap ver
cıı: 

- Bu, uacıet tellkkt51ne ba~
ııcıır. Senin hayattan beklecııtın 
necıır? 

- Sanat . Ben realm yapmak is
tiyorum. Harp pat.lacııtı zaman 
Parı.ste Güzel Sanatlar Melı:tebln
cıe talebe ıcıım. 
Larr~a baş parmaaırıe cıuvarı 

1§ aret r.cıerck: 
- Şu ışı Klau•a bırakacak ycrcıe 

&en bir şeyler boyasana. 
R<'.x bir kahkaha attı : 
- Allah ı:aıstemıesln • Hiç 

Klau·ı bO le bir zc, lı:tl'n mahrum 
ccıer miyim? Zarar .. ız şekllcıe e -
lt•nl)or Hem flcn cıeıı mısın Larra
ıra. Ne cı ye onunla oyun oynuyor
sun Herkes cııyor ki .. 

- Evet, blllyorurn. ama vakit ıre 
çınnek 11\z.ım .. 

sonra mevzuu hemen cıellştlr

cıı: 

- D :net ki sen hünerini bize 
lfÖ$termek ıstemlyonıun? 

- nen role alay etme Her ne 
ol:ıa, r;ıünOn birinde ı:vı bir reı.sam 
olacağıma em nim. işte o ııün Pa· 
rıs·ıı ve moderll cıunyaya ırcrı cı6-
neceıtım 

Larraıın, Reıı:'ln takllcıını yapa· 
rak: 

- Parts. Parls .• Bu !Atı cıa na· 
ıı aylla bayıla aöy!Oyorsun. San.el 

Parisll imişsin gibi, Yahut cıa met 
realnln acıını anıyormuşıun gibi 
bir halin var. 

Sonra. birden cıcıcıı bir tavır ta• 
kın arak ııorcıu: 

- Sen bir Franaı2 kaelar mCI· 
kemmel Fraıuızca konuşuyonun. 

Yokaa sencıe Franınz kanı mı var? 
Rcx, hemen cevap vqcıı: 
- B r katre bile yoıt. 
- Haycıı, ha}'C11 • 
- Palı:at benim cıamarıanmcıakl 

.tan ıısıl Fr~ı:ı: kanından <taba cıa 
sat 

- şımcıı de 1ni:lllzll!';ln tuttu ... 
- Hayır Hiç deltll, ben l3ask'im 
Du aözıerı ouycıuRu anda Larra· 

ııa'mn blre1cnblre hali tavrı değış
tl. O ana knelar ııomurtgan ve ı;u
ratlı olan o adamın ruza ıttııcıo. 
Gözleri muhabbet ve oefkatle cıoı
cıu: 

- Bıı.st mı? Dlı;e tekrar etti. 
Eliyle masaya vurarak: 
- Senin inırlliz oıcıuıtunu söy

lediler. Yokla ben hemen anlar
cıım. Bütün Daslı:'lar ltarcı01tır, hem 
cıe kan karcıeşı sayılır. 

Rex, tell.§la: 
- Yok.ı;a ııen cıo mi Bask'stn? 

Bunu ısmıncıcn anlamam l&zım
cıı. cıedı. 

Larraı;:a başını sallayarak cevap 
vercıı· 

- Sen bana ille ııOzünO söylccıı
Rln zaman aramızcııı bir bal oıau
ğunu hemen hlııııetmellydlm. Kllr
mü~ üm, neyim? Bunu n1151l hemen 
görmccıım. Şimdi yClzOne baktıkça 
anlıyorum: Saçlannın renı:ı, teni
n n esmerııııı. vOcucıünün biçimi, 
hol ve laHıncıakl 115alet hep: 
•Ben Bask'ıınıı diye baı:tırıyor. Pcı· 
ki. ne cııye İnı:lll:ı: deyip duruyor· 
sun? Bunu sana wrablllr mıyım? 

Sonra Reıı: e Claha cıtkkatll baka· 
rak: 

(Devamı ur) 

Şlrudl, hOlliıı hu lı.11hlarrlıııı 
•oıırıı, tııırıı 1<1ıırırıı ı 'l tırlo>lye~lııln 
ılrnıokratı ı. lnlo>l~afa tııınaıııl) it." 
ııılı•ult oldutınııu, ) uı.ıırıı.ı lıl't 
ıııııfldede bflllls:ı ettıclnıl7. ı t'r~ 

ılUşıJnceıert ıııı..ı tılr tl'ııl.;ld 'e 
tııh111dl"n ı;t~·lrl'rtı. ı;ıı.lert."llnı: 

1
- Cıııııhurl)t'l th'\'.rlnıle ııııı
ıırlflıı , 11) ılıııııM ~e lılllııı>sıı 

illi tnh ili lo>ö)lrrc )n)ınnk 

ııu,ıı.uııcın ı:il•tl"rlleıı lll)retler 
ı;ıı)te•lıııle, nıeınlt"lo>ellıı fikir sc\I· 
> e•I ıuos ile liı) aı> eıllll"ınlHl't."I. 
kndnr ) fll\~l'lml,11. \Ol.set.; a ur
t.ı talı il ı:örcıılerlc illi tnh il ıil· 

Sağlık sınıfına mensup 

asteğmenler mezun oldu 
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bay nChk .ısınıfına meııaup :reni 
utcj)menler ırnı;tııı Bademll Sahra 
Sıhhiye Hizmet Okuluncıa ;rapılan 

bir törenle dlplomalannı almışlar· 

dır. 

l'E'lllJ, M \10( \U \ 

""' <;fJ. nr. "t'IHO n\kt'R 
Nışanlancıılar 
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BUGUMKU 
H A V A l'e llköy :-.ıeteo-

roloJI istasyonu· 
nun tahminlerine &'Ôre, buı:Un 
tl.'hrlmlz ve civarında ban 
ıınrcaıı buı ıı tı ıı. caıııııı n.ıflf 

~ı.ıı. Hfızı:Ar pO} rıızııan '"" 
<'t'kllr. Yaaı ıııııhtl'111rlrllr. 

noııı.n rn > Oli•l'k ,.ıe:ıı.ııı.. ı ı 
f'll az 9 "Rııtlcrnı ol.ırak l.:R>· 
ılf'dtıınısıır. 
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Gnzrtemlze «llnderllcn > a
zılar n reslnılrr buılsın 

h'"''"'"'" \ad~ f'dllmf'z. 

J>rof. Dr. UJAD KiJPJt(lf,ll 

Güzel 
l•toııbul Brlf'dll P. Kon•f'rvata
ıırıııın 17. kıı~ı·ııı. 19:17 Pa7.ar 
ııünü .• an ~lrıenıa.••ııda dllz,n
ı .. dtııı rııfoıılk ı.on,f'r. 
Orl."lra: Sphlr Orı..r~fra•ı 
Orl.t'•lra l"fl: Dl'mlrhaıı Alin&' 

PRonnnr 
J. "lhf'llııs: rııııaııdla <'ll'nfo
ııl ı.. ~lir> 
.ı . nrahıııs: llayıın·ııı l)lr tl"nıa-
111 07.t'rlnl' \arl) R•Joıılar 
A. lhorıık: "Pııfoııl :\o. 5, Op. 
il:\ nenı DUrı~adıuıı 

F tnlancııyalı büyOk besteci 
.Jeıın Slbellus iki ay önce öl
dü. Verimli bir hayata ııığ· 

dırcıığı çok llA)lda besteler arasın
Cla, 3. co Pazar konserinin başın
cıa Demirhan Altuıt ldaresıncıe dln
ıecılğlmlz Flnlandla ı;enfonlk şiiri 
en çok tanınmı§ oıanıarcıanııır Bu 
eseri aynı ııer ıcıarcslnde ikinci cıe
fa olarak dınl,.dlk. İlk ca!ınışını ııa 
ırene Demirhan Altuıı ele nlmı.ştı. 
1000 yılıntta Helslnklcıe Robert Ka
Janus ıcıaresıncıe ilk cıera çalınan 
Ffölaııdla melo<llk kartıkterl, b11!::1r 
nefesli ııazların kuelrctıı sesi ve 
sıınnntılı ritmiyle hemen Clnleyf. 
ellerin sevırııını kazancıı. Bu ııenfo
nlk şiir o ııhn bu &ilndür kon.ser 
programlarını sosıer. Slbellus'U•l 
öl Om anan hemen' arc:ııncıan Fiıılı.n· 
cııa•nın, 11ınatçının repcrtuarııa bu 
ıunaıı bu hlrlcık br.ııtl'6tnın orlı:<>st
ramız tarafından çalınmaıu, bCStl"
cı,ı anma bakımıncıan avn bir 
m&na ve ııe~r taşımaıı:tacıır. Bu ı
klncı ele alınışlyle eserin dahıı mLI 
kemmel, cıaha lnee işlenmiş ve Q. 
zerinde cıalla dikkatle durulmuş 
olcıuııunu ııörcıak. Flnlancııa nııı 
lhtloamlı karakteri. hatıl cııııı cıı
yeblleccğlml:ı: karakteri ııere~ı ırıbl 
bellrtllcıl. 

Fakat konserin en önemli ~eri 
Haydn ın bir teması flzt"rtne Brah
ms•ın yazcıııtı varlyMyontarcıı. Bu 
ııüzeı, ve ırtızcllltl kadar ııoç besw· 
yl Şehir OrkestrMına ilk defa mal 
etmek ııorumluluğu Dı?mlrhan A~
ıuıı•un omuzlarına yOklencıı. op.ı;a 
1 aı Nter aayı.sını tıışıyaıı varı ya~ on 
lann ana teması. prograınıarcıa he 
men her vakit bellrtllcıııı gibi Hny
dn·ın malı cıelill<llr. St.. Antolnc ko
raııncıen alınmış bir temaıtır, nu 
ltoraıcıen alcııliı temayı Ha7<tn ne
teısll sazlar lçln bestelecllltl bir r>. 
vertlmento•cıa kullanmış ve e1>ecıı
leştlrmlşt1~ Bu acbeple St lıntoıııe 
korallnln temı.sı Havcın·a mal ecı•ı 
m!ştır. Başkaca cıüzeltllmt"fll ı:cl'('
kt>n bir yanlışlık da bu vralyasvon 
!arın bir tasviri mazılı: konusu ol
dıııı:ıı •ıtııı•ıdır, li alhrl'k in lfadl'Slrıe 
~re, St. Antoıno'un oeytana uyup 
ııak yoluncııın ayrılması bu c;.crııe 

oununoıuum 
Körfezdeki 
Kadın 

B alıke.lr \'lll:rellnln bir ucıı 
Eıe denizine a.arlı:ar. surtıa· 
niye, Edrem.lt 11e Ayoıııı. 

Balkeslr'ln içinde her bakımd~ll 
ayn n bulıbatına bir ,.naret· 
tir. Balıkesir.in çorak "" aıac: 
lııt topraklarından bir, ııırk eli 
kilometre sonra, arul gltt.ll<ÇC 
cömertle en bir 7eşlle büriinnOr· 
Yamaçlar çamlnrla boenlr, te· 
pt'lerln ren1:ı deli lr ve cıuıınıı.ıe 
beraber yol boyunca bir ba le~ 
ytşll. uylln ormanlarının yeşil 
iki sıra ııunır ı:lder. Kortu blil· 
ıe ı batlamıştır, Topral<ların bil 
fuldılılı iki b!llı:e ınsanıannın 
yıl7.lerlne n mlzaçlanna bile lt" 
lemis tir. 

Kıi.rfez bölı;f'slnln bllhusa bir 
kaç vıldır zenı:lnleşllllnl iktidar 
çnr;ıuı iiy111yor. ze1tlnyafı rı· 
atlarının al:ablldl~lne tırmanın•· 
•ı bu ıf'nı;lnllflıı gerekçe 1 ol• 
n:1ı: ileri stirlllllyor. nazı k15ıın· 
!uda krom n dıler m•denıertn 
1 lenmeie başlaması da, ıı.örftı 
blllı:l'slne bol para «lrmekle ol• 
du&u lddlalannı akla yakın ı;llS· 
terlyor. Edremit ve bktlesl ,\k' 
çay'da yilkselı-n yeni ve mıınta~ 
um binalar, bir nadola ı.asabt 
n olarak, ı emı1ce otl'll~r, ıoun· 
talar ve akaklar, korfez bofge• 
sinde bir mali &'Pllşme oıııutunu 
ortaya koyuyor. 

F.dremlt'I blrknç batta ıınct 
ylnr ıordüm. Daha once ı;lirdilk 
terimden epeyce rark.lıydı. ~ııJc•~ 

1 
luında ve blnalannda daha ,.ı 
yüzü dUzaun bir hal vardı. uııı 
çınartann ıolulrdl&l me7danlı11 

daba da cenlşletltmlş, ort.a yere 
palml;relcr dikilmiş, eski taJ1t8 
otel yıkılıp yerine yenisi yapl~ 
mıştı, Gunlerden pazardı. Ha 
&'CÇ vakitlere kadar meydan ye· 
rlni doldurmu,tu. C.11.P. J1ln a· 
çık hava toplnatısı hr7ec:aııll 
ırçmı,, buna hryf't:anlanan pe· 
mokratlar &'«t'nln saat onuna ııa 
dar hoparlörü iyice açıp, sara· 
rın istanbuldakJ ıeçlm konuşın• 
sını blltün Edremıte dlntctnılş· 
!erdi. 

Edremlt'ten ertesi ııon pbab 
sabah aynlırken, dükklnlar açıl 
mH, orta halli insanlar sokakı.· 
rı doldurmu4 ve çocuklar okUlllP 
:rolunu· tutmu,tıılar. Son def• 
ıordUklcrlmden daha 2rnı:-ln 16• 
rtlnüflil bir Edremit bırakıyor 
dom, arkamda. t•aut naııkesıre 
kadar kara örtülü bir ihtiyar O' 

!el hlımetçlsf kadını dilşUndllıll 
hem. 1949 ilkbaharında D.P. ,e· 
nd ba,kanıylo utradıl;ım Edre

11 mitte karıııaştılım ve bir ttırl 
unutamadılım ihtiyar kadıncıtl• 
zın sözlerini halırladım: 

D.P. Genel Batkanının otonıobl 
llnln az sonra meydana varac•· 
fını hoparlorden duyan ııad•ll• 
Umltlıo t>trarına bakınarak: c411 
evlAdım,, demi ti, «acaba trıırr 
ucuzla)acak mı1 Şeker )lyemıro· 
ruz.ıı 19t!I ilkbaharında ekerlll 
klfosu IJO kurıııtıı, flmdl toz ~· 
krr 250 kuruş. Hele ıı:eytlnclllt111 
bqlfl Edremit bakkallarında r;t!° 
(inin rn kölııı;ü dört llraya y.
kın. İh il) ar kadının ~kert bole• 
> lylp )tmrdlflnl pt'k lir tlrl'ml!' 
t>rflm ama, :.rytln ve kunı fasııl 
~f'dl'n yana bolluk içinde oıın•· f 
dıtını sörl•y~blllrlm. ---

Burhan ARPAO 
.................... ~il!'.'~ 

Maarif Md. Muavinleri 

öğretmenlik yapabilecek 

Maarif VekAletının. Maarif )fil: 
dür muavınıurt llo llglll oıarn~ ıılr 
dıgı lı:aranrı tatbikine b~tunlll1 

tır. 

Maarif Mücıür muavinleri. b81~ 
konu.su karar ııereıııncc, bund 
böyle. esas lşlcrlrıl akııatmı·ııt ,, 
9ekllcıe, Olı:Ullarda Oitrctmenllk \ 
pacaklarcıır. 

konser 
Fikri ÇIÇEKO~LLI 

r
mtlzlkle tasvir ecıllmlştır. O rı: ır 
tl"ıı böyle bir şey bahis konu .. ıı 
lamaz. ÇUnkO tasviri müzik b ı; 
zaman Brahrnıı'ın baş \•urcıultU ,.r 
tarz olmamıştır Bu besteci k• ,, 
programlı müzikten uzalc b r 6,. 
rıatçı dUşnnaıemez. Barm_, hU 1 

1 
mayı. huııUtilyle varıyaqyona wı:t 
oldulr:u için seçip kullıınmı,ıır 

1 
• 

Ana tl!ma !St. Antoınc teına5 1 
ııeklz varlya.~yon ve bir ıınaJı11 kurlmuo olan e<ıer, betıtcc n n ı
bOyük orlı:eıitra ~erıcıır snııııt ,. 
ııın ancaıc eıuıat hayatının ort0 •• 
rıncıa orlı:eı.tra problemini ele ı:JI(l ı
ııı, - hatta rahatça ele aımas1 

111 yeb!Urız; - ilgi ÇP-klctcıır. çaedctl 
do.<ıt ı;anatçı Schumann bu cıı:ı _,.. 
dlkka'..c cıctcr bulmuştu varı ~ 
yonlardan sonra cıOrt seııroııl ı• 
iki uvertür bestecinin ikinci 6aı 
devresini fiOsllyeccktır. rf' 

Doıtnı söyJcm!!k ıcrekınıe :8 ~ 
ms•ın Vart3·asvon1annı proı:ıroır 11 t aörünee DP.mlrhaıı•ın bu bo)' o 
eserin sorumluluğunu nll.'111 cıı• 
aıcıııtını cıaşoncıOm : l'l' onun lıC 
bıoa encılşcye cı(lştom. Fatat ~" 
Andanteden başlıyarak bn: ıır::ııı' 
basamak yür.seıen bu ııaııat ,,. 
tının 1ıer böltmoncıe be tenlll ~
ıut bir 1> 1 llll eıı. nasıl bir dıi' 
ve itina, - ve hiç çeklnmrd"Il ~ıt 
llyeylm. nıısıl blı bilgiyle p• 1ıı 
almdııtını rn cıeııa bu Uk çaıın4.1 
da orket1trııya nasıl stnd!r!ldl ' • 
gördükten sonra te!llsımın ye~r· 
olduğunu ırl!rcıam: \'C orkestr11 

6c
flnln başarısına ortakmıoç1111ırı• 
vıncıım e 

Hayıtn•ın bir teması rııerlf'JC 
Brahms·ın varlvruıyonları bU ""' 
çalınışlyle orl:estrnya oJdultU F • 
<llır ver DC'Jlllı1ıan Altuıt•n dil ~ 
zel bir h••ıın sağlacıı. Milzl!t1 .., •• 
venlcrlı• mOZ!kten anlıyanıar. dş' 
rlyasyonıarın bu Uk çaıın15:n1 

ıma zevkle batırlnyacaklardır ~ı 
Konserın son eseri ovora!r:'ıtl ,cıı 

mlııor, s. cı (Yeni Dünyacıarıt 0r
fonlslycıı. F.skı Ylllarcıan tıerl 11,ıı kestranın repertuanncın b\11~111 ' 
bu tanınmış senfoni ııer ele 1\ 1..(1• 
şında cıııtıa güzel bir ifadeye b fı.ı 
ncıyor Bu netice, bu boy ~erltpı~ 
&ık &ık programa konması ıaztl ot· 
nu bir ı:ı re cıaııa belirtmiş oıur~· 
Bu, beatenın orıtestracıa oırtı_!!cı(l 
mııaını ııaıııacı.ıııı kacıar cıınıer l 
t'tiere yaklaştınr; ma:ı:ıııı cıa11•, te' 
aıııaınıya yardım ecıer. rnnıer1111ı • 1111 (Hep ayuı parçaları ını d 13, ı 
YCCCR1z11 Olk4Yetl bizim gtbl 1 ,r 
mü:ı:ıııı terbiyesi kOklü oıınıY~d r 
için hiç bir znmaıı varıcı de~1 d fi 
Yeni eserlerin yaıııncıa &Jk ııılt et 
letııen eskiler, onlarla ha.~ırt' 
olmayı sağlar. \e bizi muzı~1;!11• 
zano. mazıtı11 ruhunu ka\r....
ba:urıar. 
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i;ıı·~·ıak f ırlınası1 
•imdilik diniyor 1 

işlerin selômetle yürütülmesi 

Uç hariciye ve 
Amerikada buluşuyor KISACA 

MUHALEFETLE 
iŞBiRLIGI 

ı.trrA t ------

lldf"rln bn JOn"\I lı.al)altl blr.lrr 
l("ln bayii ;a ırtı('t hlr donım 
olmalıdır. son ı-eırn babtrll"re 
Jorf' '."t<"t"rn~on Parl ıe toptı1;na· 

t·ıııı.. "'\TO ı..on'lf"t1ndf' \nıerl· 
lr.a ıu•yetlnln bir lı.ft"'I ola.raı.. 
hulunal'al.Ur. • I f"nho"rr, trL· 
lifini 1.abnl eltl&I itin Sle'frn· 
ona hararetli hlr nlrl..top ,.a:ıa· 

raı. IP!'rJ.ı..ur eınıl~llr. 

Devlet bütçesinden 
'-. Şebrnn·ıc e ·r ıı 

tahsis 
1958 için 

bekleniyor 
'1•tı.ı::ı 1 t b, ' mar '"~ m ı .a!.\et ı ek, 
1 ıt 4 ·~· t>:mif• u:u v az: züna~ _..... 1 
l~r.ııte cı~rduru:acata benzemeJı:t - t ı Bu ae p.erı n başında •on .Bt-
•ıte • @C!tı;;ı toplantıt.ında da bahis konU&U e ı:hlcUtt \·eçb.le. t\'eıe- Ticaret Vekili 

Vesika bahis konu
su değil dedi 

lırtr &tlttıllk:ler» &e'mekt~Cl l r B~ --- 1 
ı,,".J./r,_d.~~ıne aöre, ıa· rt mf':ıtulıı r• 1 ntoooa:eNn eeçlrHm ı dU-;unı.ı.
••~~· k edıJniıı bulur.an aentı tı ~ 1 mf'k ttdı:' Bu aeobeple, rayların do.
beaeı~~ küt!Nl, henüz ıatım Al: l 'enme5ıne bmf!anm!ıit r 
-.9 b ennı a.Jmamıt bulururıaJı:ıa l'JtO• 
l),r U konut1a beledıye. her.1wı1. • IH)(ı(, 1' Ul Hl \il 
tıuı «öcı:emeı. ~·e 4Jmcıt11.ıı; ımkAn Bı>Jedı )'P mtlşa\.r olarak ç&H~ 
Clf'n &n:ıanıalı:tae1ır. Yetkll t çevreler makta bulunan Prot H6trırQn du· 
l·eııı '-itan haberlere göre. beledı- rumunun da c!l.az::.t• oıcı.uıı:u t:ert 
l't:ırı ~· Lc;umıı&: borçıarı 3·a.rım ::nı! t:ült-n hw.wılar arasındadır. zıra. 
beı>ı 41 rara ba ıı olmakta ,,e bu &P. ~aı:ı •plAnsızıııcıar» .taqı ıncıa. bır 
r.,,~ Yl!n.d.Pr: ':ıaı; tımtAklere 11• mü.şav r o.ara.< 1: teoıı:ıcı. IJON"\'ln ı • 
a.r t.61 muı in rül.mmıekıc- Yertne- cer :en H~ iln. bu tenic::4 
no·ft lerln.ıı yQkaek kad .. mı•lerde cho"ı-

l{ Ct.4.R, RORCT \R! nutsu.t·u . .,.!a karfı!anCUJı belır-
d'>tu'barık :.~· .m:ttk borçlarının ı lruet·e \"e Prof. Högg"ıln mu:<ave 
btı,:.d.uıı:u bu ı:aruı-et tarşıauıO.ll. lestnın •W'11.tılmıyacaQ1• :erı tıll
tınu~.·~·· qım .. ,_ .... ll:aydı;-l& 1 .. rUlmekt ·_.ır 
:, ""•ert cıurcıurmuı buıurun&/\.• --:--------------

"·•;~ 1958 
•

0 « .. Lo• ""'ı.ı"" ... Mısır, Surı"ye ı"fe l•a l'.e• cıır Söylencı.ıı no aöre be-
t, ·. e t:ıütç;eaıntn •reteraızı.tt• 
ı~'e 8,1naa. lfltun:tlk ıı:<"rlnhı ue. B · f 
let ~·e Yür(ltUln1eal », ancak:. 1t \" f r eşiyor 
•l:Q.u Utçeıına<"n tah$la ecıllecelli: 
lt!ırrı:ı:am, tecııylerıe mümk:Un o
lırı: becekur. Arrıca. her bak11nu· 
~tlerı U~et;ıncıc de imar ve iaLmlılk 
Dı'• ıçın bır .nılttar t~taler y&
ıı~\~ltı llerı aOrültnE'ktı•aır. 

l>t fı\ B\~K.\ . \ OLL..\Rı) 
ltrı ~let bUt('eaınden a.vrılacat o-
11, u •dırekt" tahbıslerden ba..t
'•tt;ınd.ıttkt• bazı ımklnların cıa 
ttr r_ııaıaı ve bunların husuaı tek 
ltrır;·• İktU.adi oe .. ·?et Te4eti:ül
l't~<1 den fiatı:ıanmuı :rolla.rı •lze
hlı~ duruıdutu da muhtemel gô 'tn t!ktedır. Başbakanın Zlraa• 
tlo.ı;IW!ıl unıum müdürü ~Utbat 
ltlı! e. ' Bankaaı umum mUdCU U 

:: ... •u. 18 ıT n.A Surıve ve 
Mısır parlamentoları buaun bura
da .mO.,tereıc: bJr toplantı raparait 
1kı memıetcet:n blrletmeaını tl'm1n 
maksadı ile Şam Te Kabı:-e Hıt;,::o 
metıPrlnln der!lal görütnıt•Iert• b~ 
lamalannı il'tryen r,Jr tt.'l:rlrt oy 
blrlıll Lle kabul <'tmiŞlerdıı· 

Takrtr i'örtı,nıorıcen aöz alan 
Surıve vııı '\Jıaır·ıı hatlbler Batılı 
Devletlere ,.e Türk1ye·ye flddetU 
bir llaanla ·atmı~lardır.• 

Ölüm 
• .. r·r Avunduk ve Vakıf:ar Ban· 
ı.nı Un:ıum m0C1.0rü lle uık l•k Narda ·: 'H!an r.ıerhutrı İbra· 
b!t U» efmeaı, de '.JU söylen•ı r.c hım -ı,eyL. f ~ , • ~f'rbUm A , 
~121 .. •neıu »Olarat :~eri tturo.ıme .. - ıe-?unet Hllanfl. Fuat Tf' R. hrnl 

ıi~· Zadll lr mt'rhume AA.}"P K€>'!'l• 
1'tırı, arad.a. ırnar ıaallvetlerlnıu. mol"Un h,.n1ıtlrelc>rı, N,.rırıuu1 A• 
aı.ıruı.ıu.ıtıere nıüvazı oıai-ak <1u;- Iıun·ın anı1 ı. v~rıye- Ala'T!'Ln )ı:ra-
ea;ı~~a.-.:, &.lnl .,ebeplerıe ııaı:ı yını·all"-1!!61. ~ıuhtu.r Aknuı:-1'1n d ,. 
ı.lt'ıt,: e.:ttectı:o Be&lrtıldlllne &On~. nortı. m"rtıum !:sat ıP R at, Bt>di 
l.rıtn ?b.üdürlütünce pllnıan !la- "<I! "h.1.eyyp~ Kl"rlmol He N<"::"l:oı Er
lırı nuş ve tekemmül etnııı bu- dil ve Pu!.ha ErgOven•tn tertt!f"r\. 
9lcı:. ~ar aabalarının. ıtmctıJııc: CclAI. Cafer. Hılml. :\fecı!ha. Fk:
U(lr •1<.ı eıbı bırakılma.sı mümkün mel. !.'mce'. Fuat. KPm&I Ye Do~an 
.,r:~ tnar 1şıerı ıı;;ln ae. aynı ;ı.ol· Zadıl Jlı• Kılmlle Kerlmol, BE'dıa 
tırııo •tınana kaynaklarının» araş.- B ·lbez, ?.fahıre Tüml'.'rkan. Be-raet. 
tına lj:ı, cıoıaşa.ıı IOylenuler ara- Rencıa ve KAmuran Pt>hllvan·ır. ha-
\(' •aır. ıaıarı 

fH:ı-.ı ı lncldl" 
dlr. B1. arad•. h~ıkUmetın pamuk 
lçln a:;aan ve 4.ıt:amı hadler vevahut. l 
>•:nız ıemi had torma.sı, \·eya~ut 
da !tatları dond:.ınn~ı thtımallertn~ 
den ba~llmeıct~ır. Bununla be
raber. lzl\mi Hat (OJı: dUJllk teıblt 
edlldlt1 takd:rde böyle bir kararın 
etlel üzerinde mPntl tealr tera t'de· 
cetı \'f' ızelt>cek yıl f"kımın azaın1•:\t 
na sebep olaca~ı Uad<" edllmelır:ı;e, bu 
itibarla borsadaki aon a&UJ .&evi:ye
lerınden, ranı 600 • 6SO kuruşluk !1-
aTJardan ta:ııa uzatıa ılmıyaı:a,;ı o
mld ed~me-kted1r_ İLmlr plf aaında 
lflislar btklenebılecetl ,-olundakl 
haber:er me\·ıımslz teliktt olunmu, 
tur. 

oıııe-r taraftan, ehrlmtzdekt pıı.

mukçu'.ar bugun pamuk ıt.oltlarını 
te.sblt ederek Tlcat'<"t llüdtırlUA;Une 

bP}'annameıerını vprmete b&ııılamıt

lardır. Buıun aı.şama kadar beyan· 
name veren tüccarların Al"J.$1 aıt

mış.ı bulmuetur. Plyuada doJa~n 

ao1·ıeontllf"re ıbre, pamu u takiben 
ze:rtın Te zeytloyatı f{lb l maddeler 
"lılzerlnde dfl buna mu ... azı kararlar 
beıtlenmektedir. Pl;1L&&dald bu fev 
kalılde hareket. altın plf&.'ia.&tnı da 
teaırt altına almışur. Altın rtatıarıo 

cıa buıcUn mQhtm aarılabllecek Et· 
rtlemeler olmuş, curnarte&i ıll.nü 1571 
liradan •atılan Rasat altını buıı:Un 

ıso liraya cıo mUştiir. 

Fethi Çelikbas 
cRnı;;ı ı 1:1cldt 1 

Bu tezi{ercıcrın. eçımletd,.n bn
cekı oıı.rlarlo. 112111 oh.ralt l:ıı• flç 
mıllet\'elellt aJt-yblno CIA\·• QÇııa

bllmnıl ıçın d:okunulmnJıklArı;~ı:ı ı 
'kaldırıl:na&ı l">terımektı>dlr. Bö~ü\;

ba.şı hak~ında dAvi açılmak l.3t~n
me&ln t:ı r,eht'bl, 3 Hazlran l!J56 da 
tımırd3 yaptıiu bir kontııjm.::..aa 
Başbak&nil ve Muaınmer Çı:ıvu1ob
ıuna ha.karet ettı ı lddıa.-;ıdtr 

---
Lastik, çizme kuyruğu 

Ô·J\.(\ 'JE..\O\\lı> S\RRlll Z.\UIL 
Cl1Jıı•:.e Jandan. Be~ azıt meyctanınıc h 1 d k •ı h , ~ Dlln - ecıdekı 
•. ~"?ti.u da •taı. namen ın~!lul> OL: aaıme €"n ı ısa ... r ra G!SU.ıl!iı u"ıt.~6nlardan 

.... ltıak · .. .., miıtt'a°t1p Hl KBFım Pazarıeaı a'<- birine Jır ıu k!ar l!E,tı~ \.0 1'.' ç~zme 
n:ılJıı tadır. Onceden haııırlanım tamı v.-fat etmtştır. C'.enaze .. 1 lol gt•l:nlştt"' Vatanı:ı~ıar dilk!tAnın ı>
llq ara ısure, trafıte :ı.apıdı o!· Kasun Sllll gtlnü tk.ındt naır..ıt.Lını nünde iki fııra ha!ınde U2Un bır 
cı, 1 

ierekl'n ve btr •SüKO.n Me - mııtf'ak:lp T ,.ikiye cam!lnden kal ~uyruk raparak uzun müddet belc.j 
~ ru• oıacaııı bf"lır"Jlen Be. uıt dl'ılaıalc Rumf'llhıı.arı tabriatanı- lecUktf'n r.onra b:rer çıft ıolzme a· 
,, dtnınaacı, )~nıden tra:nTa ve na cı."'t ıed..!ecek ır la'll:m14leıı! r ............................................................................................................................................................................. 
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Sene sonunda 1 çekilişte 

Apartıman Dairesi 
ve 

200. o 
para 

29 

GENERAL 

ikramıycsi 

Son pırı 
v•tırm• sıUnU 

Kasım 

ALİ FUAT CEBESOY'ıuı 

SiYASi HATI ALARI 
Satış Yerleri: 

SATIŞA Ç 1KT1. 

Vatan Gazetesi ve lnkılôp 

kitapçılarda bilumum 
Kitabevi ile 

TEVKiF EDiLDi - B•kn köy, 
ı·enimaballe 

df' oduıı dt'po~u l~leten Bahallln 
\da ttıkln dün Toplu '.\tllli Korunma 
:Uahkenıtı~lnce ıevklr rdıterek cf'za· 
f'vlne .. onderllml~tlr. Çekisi 23 Ura
dan r.atılma~ı .. erekrn odunu bir 
kadına ?6 liradan "'81arkrn, kadının 
mt.ıra<'aatı Ü;(f'rinf' '.l'akabnmı,tır. 

Bahattin \datekln, dunkli c;orıuı.u 

sır;ıı;ında, ('ekldekl l lira farkı ka· 
rıanıak irin - Ben kadına yedi ıt"e· 
ki drgıl, dekiz ('eki vermlştlm.ıı de· 
mt ve buna. da himlPr savarak ba.t· 
ta Bakırköy D.P. ilçe başkanını aon 
ra da ocak bafkanl•nnı y(! muhlar· 
!arı uhlt ıöslermlşllr. 

00.0 
Liralık YILBAŞI Keşidesine 

katılmak için 
Hesap açtırmakta 

gecikmeyiniz. 

BU KEŞİDE DE 
Konforlu 

Apartman Daireleri 

12 
~lESKEN KREDİSi 

50.000 
Lirahk Para İkramiyesi 

AYRIC.\ 

BAKIRKÖY 

\.jansınnzda 

Rad}o "'"n i .. lmlzden 
Lo~1drııı. 18 Praru;ız Harıcn•e 1 lıtrka ha.kkınaa Ot')lşlerı Bakan-

Vekili ChrtP.tıan Pıneau. dOn sıc-- ııgı çE"vreıen ttı açıklamada bu- ı 
ee yanı;ı, ABD. Ye Inıılterl!'ntn Tu- ıunmuştur. 

n1J1..a ~:llh lif!:\'keımege başlaoıaıa~ •Tunuı.un ıhtıyacı olan tullhı:: 
rı üzerıne dosan buhran ha"::kın· Amf"rıka vt- icrutere tara!ı:-.:ıan ı 
da. Harıcıyf" VelrlH ll<" ~rrlFflf'le: temın edılmesl yertodedır. ee•e:lk 
yapma~ ıçuı B Amenkaya harelı:et Tunu~un l!ı.t;.tımetı de alına.""l · ·ar
eLmış:ır. dımın htçb:r ektlde Ceza1ıre • Te-

Pın<"atı U(atca bırı<"rken df':n f!·:- rılmt"dıtın t beyan f'tn> ':tir Bu i ! !
kl cA:lar.tık Paktının m"'\"Cudı- barla Frflnsanın ııti!>terdttı •e!i-;. 
:V('tl \'e kUV\'('tlenmesı ~arttır. NA- vf' hf';r·e<"a-. )"f'rt.!zdıı. Amerıka '"" 
TO üyeleri •ra"ında bi.ltUn aaha~ar ina;ıltcrr Tunu~a ::.ılih yerml"'<le. 
aa bırutın kuvvet1enmeosın1 ı~n:n zatf'n Batı taraftarı oıan )Ju nıl":n 
edtcek bır eı.tem bulmak U.t:)o- leketı \I r cıhetıne çr,·trrr>clc"tC'n 
ruz.» alıkoymu tur Eter Batılı dt'vlet-
Pl'J.::\l ~\IERIK.\U\ lt-r bu y&C'dlmt vapmaaa ld, TU:t"J.5 

New York. 18 - Bu .!;abah New ).!ısırın l"mrlne amacıe olacalı:tı.• 

York'a ~Jtn Fr&M12 oı,ışJ<"rl Ve
kllt Plneau buı;rün öıtleden sonra 
\VMhtrırtona hareket ed~tk•ır 

Hava alanır.da \•erdll1 be)·ana:ta 
P:n<"au. tnı:riltf'l'f' \"e Amerllı:a:un 
Tunusa verdik~ a11i.hhtrıri Fr~a 
halkı u:ı:erınde yarattı•ı dertn tf'
r;ırdcn bahisle Tunu,,a Sov;et 111-
IAhları r;evklnın bahis konUflU ol· 
madıııtını, Tunwı; cumhurb&.,ıı:aoı 
Burilba tl~ SOY}et!erın Parla btt 
yük tlç~inin kenaı~ınf' böyle !Jır 
mmıeıe OzPrtnde hıç duru~adı~ı 
yolunda temınat. \erclıitlerın• lliOY-
lemlştır. -

Plneau. Frar>anın NATO"Gaa .. ~ 
kilm<"slnln b&h16 konu u otrr.adı~ı-, 
nı açı.klamıı-tıı-. 

1,1.0 l D'l' \'JFRfK \ 
bE' \11.\TI 

Londrs, 11 f AP. l - Ga\-:'I n .. .o
ml bab&rlerC' gön; in~ılız Harıcıçe 
Vekıll SelWl"n Lloyd. Tunus ınc~ -
lflll hakkında FranE>ız Harıcıye \ '-""" 
ktll Chrıstıan Pıneau -re B Anıı;;:
rlka Harlctye Vekıll Dulles ile mü 
ıaketelerde bulunmak üzere Wa· 
shınırtona K!tmete haıırıanm.ııtta
cıır. 

TCRK GÖRt'"'ıe 
Tunuaa Aı:nerııı:a ,.e İnltllureııın 

•lllh ıOndermealnJn teaUmuinl 
iateyen Frar.ııanın ta'ıclp et!:llı po-

Havalar soğuyor 
CDası ı incide) 

olacaktır. Sobahle in sı.c; ve ya.;ı!I) 
beklenmekt-edır. RUzıı!rları:ı PCl\'
raı<lan mutedll f'M"Cl'$ti blldirllm·ı~ 
tir. 

Dün dcnızlercıeo tırtına ,.atctn ol
muş. ~ferlf'r &kır;.amacıan 1·apıla
btlmlştır. Ka.,·ıp iki motOrtln aran 
mıwına devaı:ı::ı edilmiş fat;-aı f'D 
uf&lı: bir bl181 edlnllmPm~ •:r. A
ra.ttırmalara dl"vam edllmelır:ted!r. 
BiR \JOTÖR BATTI 

DO'l &ab&h ŞHe açıklarında rlf
mtr y(lklü bir motör. teknesi r.u 
aıcı.ıtıncıan batmı1Jtır. Akçakoca li
manına kayıtlı oıan Ca?ıraıtı a
dında!tt motörün altı kıslllk mo
rettebatı kur.:aıılmı \·e t'!'dll' ı al
tına alınmı,..tır. 

''..\' l'DA\: JIABE:R l Oh. 
Gf'mllk vapuru tarafından J\laı.r

marada ı:törtııen ma~ ının arıuımaıoı 
r:a dün cıe devam eaılml'f. fakat 

Katil t~mt>l Erine 

idama mahkum olan 
ismet Erinç'in yeni 
duruşması başlandı 

ı:.ıa Jll l.i-ıcc>. Harb1Y<"C1e tQtün de 
posunun Jlt"Cf' bekçl-6! 52 y~Jnd,Ul 
A'oC:.Orrahıııan Bozkurtu keurle 
ba.,ına vmurarak öldüren İ6met z
rınç·ın cıuru11masına cı.an birinci 
atırceza mahkemtslnde yeniden 
başlanılmıttır. 

Bl!alndlll Kibl ·~~ mahkem,.. 
nln 26 ·~ında!l:I İtımet Ertn(' hak
kında vf'rd.ill ıcıam ltar&rı. tem
yiz matıkf"meeınce bozulmu:,tıır. 

10.000 1 b~r t:J bulmalı: mılmk-l"ln oım ... 
'lllştır İllfilhf"r. ı:örtı!en c mın 
mayın oldutu ha~kında <ht. ka!:"I 

Oünkll C1tırtıfIDa<1a 1tavcı mahke 
menin verdlA'ı ldam kararında ~ 
ra r<"tmlı. takat tnah'.<t'tTU'! dl\·lil.ya 
yrn df"n hakmaıta karar \"Pn:nl t.;o. 

Gf"ne blllndlli «!bı. ismet Erin\ 
tUt.iin C1.f"pOJ1.una kaaa:t"J ı;oymu: I· 
(';.n R:tnıış vo k&l!!\'i't Jı:ınnak üzerı" 
ıkı·n ('lk.q~len gı•ce hekçı .. ını ~e· 

tıerle \"Urara~ öldün:nü.~tor. 

bır bıta-ı edınHt'mee1Jfeini. ara.1tınna 
lara de,·ıun f'dildlfflnl b1lcı1nı111ı • 
dır. 

M 
ubaJrfetlf" t5blrt11ı etm~L 
11..lldar lc;hı blr 'l.a.af b~-
11rt1sl drıfldlr. Prorram· 

ıarı. amR<·ları, batıl dol.trlnlerl 
birbirine a:rlr.ırı olan .. ı:ı·a!if par-
111f"rln bllr mllll d:kn11ar ı.:ır ... ı· 
"'ında 1 .. l>lrlltl e-ttllr.lerl .\\rop.ı 
ıııı..eıerlnd<" .. ıı. ...... ıorülllr. 

••ran .. ada :'oıoraıı..t l'Rrtll'I il~ 
hlr ı..ı ... ını sa,('ı varııırrtn a)ni 
l..ablntde blrJr_ ııı..ırrlnl hlllyo· 
ruı:, \mrrll..ada da Cumhurbaş· 
ı.anı nıubalrfet llderterloe. öı.rl 
trm•llcllll ,-erdı,ı malDnıdur. 

DPnıek ı.:tndindrn f'mln. korre~ 
tini bllrn. ha1lııi.ın ı..rndlı.lnl ı;;rv 

dlclnf', lnttnlona inanan llı.tl
d11rlar muhalrfrle f'I n:ıatma\.· 

tan, mııır ı.onnları'hl 

rlnl almaı.tan. hattA 
ll<" trJ1nl ıste:mrktrn 

lrr. 

onun rıı.

rardımını. 

çrklnmez. 

Rno"'l!"\'f'lt 1940 lii~fnılrrlnd<" 
lı:arııı ... ına <'lkAn C'nmhurır,.tcı a
dar ll0ent1ıol Wllli:lr'yl l'i7PT tPnı
sllf'l"I '"'('l'ttk barp ballndl"li.I 
tınnranın blr('()k . illkrlf'rlnl ırz· 
dlrmlc. dönd8Ltl'n ~nra da 
\.tndı .. ı."ıf" ıörusl"rf"l. hu Jr7hll"n 
ıodlndlJI bllJllerdl"n fQ.)dalan· 
nıuttır. Truman da lmdlJ.:I D15-
l15lf'rl BRl..Rnt Dulleo;·a 1!151 dr

ilAT>OD)"ll llr bans nnıa~nıa .. ının 
lm7alanma. .. ı ırao;ında An1erllr.an 
hf'Yl'llnP hıtŞlr.anlılı. ıorr\"IDI T"er
ınl15tl. Dnlle'I n Alrl\lllrda dıs po
tll\lı.n al.anında d<"moı.rat lkll
darın curnhorlrttet mftea' iri 
ılblydl. Trun1an htilı;Qm,tl l>lr 
muhallf"trn yArıtım lı.trnı<"ktf"b 
hl"rlıanıı bir zaaf, bir kftçttlr.tftl,; 
dnrmurordu. Tr~lnl" muhale:
tetfn blr('{)k \onularda rıı.rtnl· 
öa;rf'ndlıt. drıtrılnl ı.aınndııt 
itin 'l<"cllııı lr..arsuında ıtAn'lları 
daha ,ııçır. dahıı &ft'f'f'nll" o;a\"o
nurorflu. ''f''"elplrrı buarıyta 
hallrtnırnln rolonu bulan llr..tl
dar hb,-le<'e durumunu ıı;at:lam-
11\ tırmı olo:rordo. 

Ft;ıroholt-t'r ile ~tf"rf>nıı;on iLi 
.. t"C'lmdf" cfdıletır tllrpısan ıı.:ı 

.ı,lyn"lf ral.lp detll midir~ ~("('lm
ter<lr btrhlrlerı aırrtılnt" <"llt'Y 
~öz !'Ö)lf'ılllr.lerlnl lahmln <"lroeı. 
Jftf d<"ıfldlr. Boylt") S.c-n Fl,,.en
honprfn 81e,·eoıı;on11 t-i)·a .. ı mil· 
SaTlr fll.'f"fn etme. l \e drnıokrat 

Yeni Melekte 
YARIN 

Dtıll<" .. ın dıoı; polltll.a lıionuoı;an
da muhalefetlP 11.tldarı a,-nı 

f'ephrdr blrle tlrmtı.. ta\.tl&:I ba· 
~arıyla .. onu('lannu~ oıu,or. '-te· 
'eo .. onun \ \TO ıoptaotıı;;ında 

.\me-rt\.a.1 ı trnı .. n etme .. ı bu ntll 
ltllerar~ı te!jJı;.llAta Aml"rlı.a Bir 
l<" .. llr. De' ıetıe:rtnln T"rrdl&I bil· 
:ıtlk iintnı \(" deı::erl dftn,-ıışa 1-
IAn t-tnı<" .. l haS.ınıından arrıc·a 

bir 11nlaı11 lajj1)or. Zaten F.l!<eD· 
howrr. rallblne bu Odf"l-1 \er
m<"l..lf" dOnyıl.fa .'\mertı.anın dıt 

polltıı.a .. ında n1uhı1llf". mu,-ahlı. 

1anı hlr anla nıa nlduınnu bil· 
dlrmeJı;. l'ıtemlı;llr. 

Deoır-k Ef .. rnhowtr oıı.lya .. t ral.1-
blnt l)Oyle önenıll bir çazlfe 
'frrınrı..tt-n ceı..ınınlyor. ~tt-\·en· 

.. on :ıtnfdrn On lr.at:anaC'aJ... nu
ıuı.Jarı ı:azt-lelrrde fılı.at·ak. 

han. ı.fltltl<"rl oı.u~ al'al., ıı~u 

Stt\rn•on Uf' \.adılr dP&:«'rll a
dam. l:l .. enho\\f'r bile on .. uz ,. •• 
pamadıı> dl,rf'Cf"'-. dola)ıqrıt ıı.4 

tldıtrııı aıe, hlıH• olarak diye 

1 
dll Unnıuyor bil<". Çtııılr.d Ste
'frn .. onun deıtrrtnl El.,enhowrr 
de blll,or. lı.ttbnl rdhor. Karsı-

.. ında dr&:erıı ralr.lplrr bulundu· 
ı-o. lnı dr(f'rll ralı..lplerı ıeclmde 

)<"ıuııaı 11.:ln ıurur du~ uror. Ou
Jrırltt ı.oııusnıal.1!ln, fl!._lrlt'rlnJ 
U1rt'nn1f"Lteu. ı blrllsl yapmalô
ı.ıu nrlr.ınuyor. Kl"ndlne c;i.heneo, 
ıbcOne inanan l)lr det"let b8$· 
ı.anı oıaras. nıuhalrf"rt liderinin 
yardınunı l"'~mrkl("O eelı.lnml· 

JOr. öte rn.udan ~tr\f'O~on da 
llr.lldarıu \rudı .. ıue hlr ödf"f' 
\"rrtnf"!llndrn pılrtl"l adına cı· 
ı..arıar dtl~ünrmrz. llr.tldarın 
ı.endhlnr ınutıta(" oldıııu :rar
ıı..ına \araınaı.. Bö)-IP bir du
runıdan ıt:el<"~k .. e:elmlrrde fa.r· 
dalannıalr. aı.Jına blle: &f"lmeı:. 

(;pr<·eı. pollUl.acılar mllll dl
,·ıtıarııa partlcllU;. rdllmlyeceıl

nt bllrn ldşllf"rdlr .\neal. böyle 
bir olıunlıııa erml~ ın.,anlar 1-
darf" ruıı..ıe:rt nırmlf"ketl mutlu 
L.ılahlllrlrr. Kı ... ı..auc:. fti\eoalz, 
nnıuı ... uc. ... :ıdrce \rndl durumu
nu dli~unrn IJ<"nc-11 do.ıı-uıınn 

1.ült'lll ııoııııı..ıu·Jlar b~arı~ızlık
lıUl ba~ıırıı..17Jı1"ıı dtıııı~cel...le:rdlr. 
Hunu ULıleıuf"nln careltl anıa~ ıoı, 

13 ı nbrı. nıo .. anıaha. ıO\rn yol· 
!arını tutmolı..llr. 

OKTAY AK BAL 

Yalnız haftanın deltll, 
l'ıllann f"n bo..-ı.ık 

muvatı&Jı:ıretı 

'ACAGI 1 
Başlıea yaratıcısı Sl~A."~ RAY,'AR'TR 

•tL l'Rl TO\fORROW ı 
kazandıcı ff'\ lr.allıdf' ra-l)f'f ft7t"rlnt-

Bir Hafta Daha Uzatılmıştır 

_,.,..,,.,H""'"''""''"''"',."""'""'"""''""'""'"""''"'"''"''"'''""''""'"''"''"'"'"'"' ''"'"""""'"'''""'""'""""'""""""'"'"'"•'""""''""'",."""'''"u"'""""""''"'"'" 

PATATES, SOGAN 
enginar ayıklarken 

lekelenir. serlleıir. 

soyarken 
ellerinıı 

\ ıldı7.ı df'nıokrıl ... llnit:ll" hl"r:l· 
b<"r parınııH'!J Jl"ııt· \(' ıtlzt'I hlr 
.,I" .... anaıJ..4rındaıı. -1,.ınlul "'" 
At•., ll"~ellnı- "1.flkraıı H7f"r'flı•ıı 
uı>ollllka \l" i\te .. ın ıll>I ('ldrff hlr 
ı.Uıunda bn.h .. rtınr-ı.. ilk naznrd:' 
bazı o\u:ı lll'Uların tuhnfııııı 1,I 
df'<·f'J..tlr. ZlrA oS.ıoıu.·uıarııı hil 
·' lik hlr \.ı\rnı, bllha ..... a .. on ) ıl• 
ıard.1 ıen-lr. le,, ıerP\w dı., ;ıo· 
ııııı.aıııızdn Ttırı. nııı~llt .. ıııın 
O.\llftdııı rol hnlı.kınlln ı>rJ.. fit• 
hllıi .. ah1bl dr-ılllf'rdlr. Bir 7:1• 
nıuııd•nı ()(·rl, !-inrlı.lı hflkilnuı nr 

''° tllı>lomaılaıın n1e:ınlf"\etlml· 
ze vaki 7i)Krrıtrrllldf", IJflliJıı rn
nıı-rlllılnıl7:1e JO<if<"rdlır;lınh: hfl ... 
nU l.abullln rn unutulm:t7 .. n.ıı
lf"ılnl. ıuuhıt Plll .. ar:\) ılrt.or· 

lan h·lııth' \ trllf"n t.on .. f"rlrrlf' 
:va~au,nrut: \f' "1nrk 1\lrınlnl g11-

niil<ff'n baaıarıa J..f'ndlıııl.11· ha,:
ıı,oru;r. 

Bııa:un c• l'olilll.a "" l\1(' .. J•1 n 
df', hl .. :nıııaroıe tRL\l)f' ı•dllrıı 
hlr ııo .. ııuxu 07 k:\l.,ııı. ....ıtı"t 
harf'kf'llJ"lf" hozıuaı. t<"hlllı.<" .. I )ll 
rntıııı l>lr ..,,. <oıttnRtlı.i\rından llıt• 

nıın ıeı11 hllh .. t'tnıt>lr. lı1T.11ınun11 
ııı .... t'dl~orıı7-

Sarayda bir konser 

•· siyasi haberlerin ıarafsıı hikôyui 

Saraydaki konser ve Şükran Oz;-1 
dl. h.nıı .. f'rdf" hu hıınıınlardan 

bıhlr.ft 'IULııHeı Rlrınn. R1lR Ril. 
Ahınrt ('atan da hulunnrıı\lar
''ı. h.OrO) u dR ı .. tRlll)Ul rady(lo.U 
nıtlılflrü '*''7ılt \tlı t ldnre <"dt-
rr-ktl. 

Sürpriz 
h.on .. rnatoar hryt'll '''""• 

Khllp \10nlr \uT'f'tllnln tir or;ı
da oldııı.;ıınu i•Jrt"lllllnrf' kı~n· 

nıet knıuıı. "iıil.ran Ü1f'r, 1\1u
nlr 'ıırıottınlıı tdarf'. lndf' ı..nıı · 
... .-r \tmu•ıı:ı- l"lllı r:uı df't;lldl. 
t·unı.n o. tan1amrn kf'ndl arıo 

f'ttlıl bir n•ı)crtuarıı u_,nıma .. ı· 
ııı ı ... ırr. ı.oro 011'rlndl" tam hır 
h!lklıııbl"t ı..urardı. RalhuLI 'lftl;.
rnn Ozt>r =:rııı> h:lndt- hlr :rıldız 
oııın1;:unn ı .. hılt t"lnııollydl. ''o 
nlr \:ıı rr-lllnln 5UhrC'tlnln ftltln
tln 1'7llın<"k, t.ral lııı.7.r<"tlf"rlnlı\ 

hu:ruruıı<Jn "Adf"N' hlr ı.nn .. t"r\.A
ıuar nıl'naob" oınrRlr. ı.aını.ıli:, 
nıl7.arına n .. ıa ""Jnll de,-lldl. 
f.,1f'llS., nh .. f'n d~ 'IUnlr hl")f' 
ı.ar"ı bir lil'nıpall dn~mınnrıtu. 

Eski hikaye 

lf'ıınıf"l. kin uflf' dhonJu 

Şükran Özer kimdir? 
Rttoın bu hırcınlllr.lnrı itılrou: 

da ıenı·ll,f' \f'mltL IAzl"n.ıdır. 
Gf'ne \t' ııı:ıel bir 1.adın ı.ı"A .1~ı-
111Aıuıa sölıre.te rrl '"'"· bil.oıının 
döıın1t'meıı;:( ınıl.tin .. ınlır. .,.,,ı._. 
ran Ü7t'r G- 7 .. ,.n(" "' 1<"1, l.tu;tıl.. 
hlr tlyntroda şarS.ılılr .. (hlt'r ı-f' 
\.U('UdOntJn nıiltena~lıl hnÜan''"' 
dlı.ı..ntt ~eı.trdi. fHlnUn hlrlıldf" 
lı.ıınl "°"-:ı·rt.- ı.illunlnrındM .. ,ı._ 
ıı.ıı.. Jf'('<"ll blr ınllyonf'r ttt4·ı·ar. 
onun parlak bir ı ... ııı.halr- llılnı· 

:ıet oldns:11nu ı-i•rrhi \"<" nütın:!ıı 
dO'>tlarııun rardınu il«' lmılhattil 
hllf' ttthl tutulnıadan l'ılllı;.rnn 
~).1rr'e ı.oıı"'«'r,-atuanıı l.apı ... ı "
('ıldı. ıoıonra dil nr. 'ftıkf'rrl"ın 
saroınn nuı:ro llt bizzat mr-ıı;ını 
oldna:u dt'\"re lt'lıtde blrln<'I ıııı
nır "anatt..ftr olarak ve nıuS.a"~ 
lf' flf' radyoya 11rdl. \rhı. ona 
~lr ı.ae kf~I deaıı .-enls bir va. 
tanda,otı toplulnın tanıma\. fır~ 
ıııatını f'ld' ('iti. ~(ILrAn Ö7tr ,,._ 
mi me:ml~k<"lln hf'r tarArında 
tanınırnr, hlllnlyordn. 

Yürü ya kulum .. 

~AtAK 11'/.MJ;z 
E./()6".eJ.-e! 4Ç 
KCP6K~! 81~. 
li~i1.1izi Y iYW 
İNf.At.1.4/.Jt' 

c·lll'llt'n c·ı1ı.arıııuca ı..atı ırhll. 
SRl.lu.nınca bile ıuzunı hf .. .,t>tme• 
dlıt bir hlıldrilf' ... ar1131 tPrl.et· 
llll'!<tl ortalıkla miHhlı. bir l>ll
ntı. ~arıuıı. 'tııı;aflr h.ralıı \f' 
de\ lrt bfı) ül..l<"rfııp s.a~ı bu per
' lL"l:tTR thn ranı"ı bı1.. .. ı.a hlehlr 
... nnııı kAr iekrarllyaınaıdı. -.;fıl.
rıın Öt:f'r<" tanı ınU.na,.ı) I(" b:ıı.;lı 
olılıt &rln Erhll..' ''° \Hirşldt 
Sıontr tir o a:ldlnN' A:nhp t:ı:ı
' ıluuı~a b~llldıl.ır. Bu tam bir 
.. ı.ıuıılıdcıı. Koıt"<"r nf'rPllt'.'"*' 
nı.anır-t<" uıranıa\. lthlllr..t!<tlylf" 
ı..an-ı ı.a,..:ı:va ırlmlfiitl. Bf'rtl.et 
\f"r .. ın 'hınlr \:Orf'ttln br:r der
hal dıırunıK httı.ım oldu \celr 
.(Undrrflf'n bir ıoıara_, arıt.b.1 .. n·ır 
"\lf'fh"rf"t Yıldırım 'ff" Tüİın 
hornıan aılf'l ıt ,-atı\ldanndan 
Laldırılıl) alPlaı·f'lf' ooımabnh
c·r3r tf'tlrlldltrr. \lunlr 'Ottt• 
tin, 1.ondrada <'hldl bir am~ll
yat l[N'.'lrml~ \"f" YPOI l"t:lml ti. 
f'n ı;tlzel kon rrlrrlDd<"n blrtnl 
T"f"rt11. Jion.,<"rden .. onra. l('ra he
)l!:tl mrııı;ııpıan alınlarında bon 
t'tılr.lanan terle:rl n1endlllrrlylr
ılldllee Yf' Oerln bir •Oh• cektller. 

istifa 
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C. Dior·un haleli 
21 yaşında bir genç 

1•111i)1;1j11iltJ•l' 'i!D!I 
. k . I r&'1ndakl karuı bulunan eTI ııa· 

Aya gıtme ısteyen er vaıa kaldırışını çarulzllk 1cınde 
Londrada çıkan The People ga· 

zetul, aya gldUecek bir rokete 
binmek üzMe 364 erkelı:le 18 kadı
nın gonüllU olarak mUracaa~ et
Ulı:lerinl yaz.mattır. 

aeyretmlşle.'"dlr. 

Tozlu yerlerde çalııan 

işçiler için 
Bir zamanlann piyanisti, resim merak
lısı Christian Dior'u, dünyanın en meş
hur terzisi yapan, kültürü, san' at sev-

Gaze~. geçen hafta, aya ı;ldlp, 
gen gelecek ilk insana Z0.000 ater 
ıın nrecejl;hıl llfın et.ınlştl. 

Müracaat eden muhtelif mil· 
Jet menaupları arasında Japon Te 
Perulu da bıılunduju bildirilmiş· 
tir. 

işçilerin çok miktarda toz te• 
rıetftll!. etme.sine Eebep olan kö
mür ocalı:.ları. çımenıo fabrl1tala:1 
gibi cndUsırı kollanndıı. çaııoın· 
ların ınbhatlnl korumak için al~ 
nabllecek tedbirler, ancak ne ınl 
tarclll tozun mevcut oldul!Unu~ 
ltaL'I rakamlar şeklinde teııblt ed 
lebllmeslno bal!lıdır ki, bu dn. ıı;Q 
te kolay bir iş dejl;lldJr. Mamafl i 
inıı;llterl'de yeni )"11.pılan bir '~. 
1'1 otomatik olarak ve gayet a~ 
venlllr bir tekilde -yapmakta "" 
her aeltlz aaatte havada Taıatl rı1~ kadar tozun mevcut oııtuııunu b 
dlrmelttedlr, 

gisi, cesareti ve ince zevki idi Evleri havaya uçunca ... 

D lor'un l"ena e alayını teşkil e
den lı:alab$.ı ın elı:ııerlyetını 

genç, 4ılı: kadınlar teşkil eı.. 

melı:teydl er Bunlat, Dlor'un mode -
Jert. manlı:enlerı, ha:rranlarıydılar 

Bu kadar kadın lçlnde Dlor'un elin 
den ç:kmış bir elb:ac giymek için 
can atmayan bir telı: kişi 7ol"u. 
Flılı:U bu aı.11 Parla ı:Unünde bll· 
tün bu süzellertn yüzleri asık. gOz· 
len yaşı idi 

Müzik dersleri 
Dlor, lı:t\çüklütıünden bert annesi· 

nın tesırı lle müztlt d'ra!ert aım19, 
hattı\ bazı parı;alar bestelemişti Bu 
merakı .rtrml ~a,ıanna kadar sür· 
dü. Bu arada gene ıı:enç bir mnzıs 
)enle tanıttı: Hcnrl Soge 

Böylelikle başlayan arkadafllk J ıl
larca devam etti. aralarına y~nl ye 
nl klmEelu katı dı. .Meydıı.na bir 
nevi •Kltıb• gctlrd ıer Haftanın b!: 
g:lnü bir barda bulu mayı ldet e· 
dlndller. 

btseleri Jle balkın huzuruna aundu. 
Daha 1928 de Dlor. kendi çapında 

b!r laim yapm~ bulunuyordu blle .• 

Tablo sahcısı 
23 yaşında muı:ıııı ıerketmlş, bir 

arkadaeı 11e bir anat galerlal aça· 
n.k tablo .ı:atı.şına bafladL Sevilen 
tablolan t~lr ediyor, Jyi para ıı:a

zanıyorlardı. Dlor o zamanın ııoııye• 
talnl ihmal etmlyerek, bllhaaaa mas 
ıce:ı balolara gldJyor. klpfeU ııe Jıer 
kesi ha)Tetıe~ içinde bırakıyordu. 

Dlor, hakikaten elbl&e7l yakıştırma· 
aını blUyordu .• 

Dlor, yarattı~ı modellerde empoze 
etmeyi senrdl . .Elbiseleri, müftertyl 
.ııaşırtır. daku bu slyllemezı. de
dirtirdi. Ama blrkpç güne ltalmn 
en giyilemez mor etbııselerl f.llbah a
l~ - ve~lne çılı:an tılt bayanların 
U.tündc gOrtılürdll. 

Hayet hikayesi 

1 

lll'slmılr. tnhtuJn ltht-~trıe modf'I ~·lnrı.en ıurfılen, Dlor·on haleti 

Amerlkada dün bir ho:tum ev· 
Jerinl havaya uçurunca, 1çlnde 
bulunan bir yaşlı Jtarı • koca Ol· 
mUelerdlr. 
Koınşulan. mavi • aırab duman 

halinde hortumun gelip içinde 
8S yatınc1ılı:1 Tom Dugan lle 'i9 

Dlor, ince ruhunu, düny&\"I fethe Clırlatlan Dlor tamamen 19 uncu Bouasac"la ortak oldu. bir tel: gece dahi yatıp UJ'Uflm&• lm41 etmekle temin eden fabrikala
Dlor kart lınn ı>f'k lııanırtlı. Re

•lmd~ ıı:artlan, in bn ba~a. 
den zevltlnl o zamanlar geliştirdi aann dlalpllnl altında büyütülmüt
Blr S'ravlnslı:y"I, bir Plcaiaoyu. el· tür. Babuının OranvUle'de gayet. 

Arkadafları bu hare:.tetı bıyık al· 
tından gülerek karşıladılar. Evet, 
Dlor, ince bir :r:evke, kunetll bir 
çizgiye sahip olduğunu ı;Osurmlş• 
ti, ıakaı aanat başta, ticaret mu· 

mıotı. 

Son anlan 
rın da meaullyeUnl omuzlanna al
mıt bulunu)"or. 

---------.~-------------------iyi çalı n bir aun'l gübre ıabrtlı:uı 

r e n 1• b ,- 1 =~:~:1~ı
1

or!~:r~~~ı~ ~~~! 1!~ Yves Seintlauranl 
kimdir! 

!eşerek p:uuını in ata )'lltırdı. Ne r yazık kl, 4!e.rln emanet l'dlldlAI mi· 
mar, ışı randa bıraktıktan başka. 
bütün parayı da beraber gOtürdü. 
Aradan bir ay geçmeden Dlor'lın an 

haklı:lllı: lı:I başka idi. 
BllYilk ıezon çalışmalarına j:ı&şla· 

mad:ı.n birazı kilo kaybetmek amacı 
ile 1tılyanın meşhur içmeler\ Mon· 
teeatlnl'ye gitmeyi ldet edinmişti. 

Ekmek parasını kazanmak mecbu· J D 
nesi öldü. 

a m es e an rlyet!nde tdl. Model çizerek gayet. 
iyi para knanan Jean O:ı:cnne &dit 
bir ar.tadafı, Dlo.r'u arm mealeıte 
teşvik edf'rek şO)le dedi: •Oü2el aa-

Dlor'a kalsa o 111ınız birkaç iyi 
müşteri ile Jş görmek isterdi. Ne var 
ki, cı.nmarlarında üç neslidir sanayi 
ve ticaretle ugraşınış Dlorıann !tını 
vardı. Nitekim az zaman sonra. mo
da evinin yanı başında pırtOm, a
:rılı:kabı, mücevherat, tuhafiye, mı· 

ji;azalım açtı. Kuzey ve Güney Ame
rlkada şubeler ıeaı, etti. 

Bu yıl İtalyadakl içmelere gtdlşl 
aon olacak Dlor, ıece aaat on bu
çulı:ta bir Jtalb krizinden gözlerini 
hayata yumacaktı. 

Dlor'\ın tılllmü ile bir taraftan 
Unlu moda 1aratıcwnın yerini 'lı:l
mln alabllece{il ClUşünülüyor. öte yan 
dan Dlor müeea-ının eslt1 ehem· 
mlyetlnl muhafaza edlı> edemlyece&l 
merak edlllyardu. 

TvH Salnt • Laurent aalen Cezartr 
de dotup büyümüş olup, P•rlııe !el· 
ıefe okuma a gelmlttl. 4 yıl evvel 
ıerilp edilen m!Uetlerarası blr mo
u.. uıUı; .. oa.ıcuında Dlor, bütün de
aenlerl dlklı:&tlo inceledikten aonra 
tıunlarııı arHında yalnızı bu çocu· 
jlun çlzdlklert güzel deyip, mükAfa· 
tı lencıı.aıne kazandırdıktan batta. 
yanına almlf, blrlı:aç "ne ııonra o 
benim chale1lm olacalttır» demlştJr. B undan blr iki 

sene evvel, he 
naz Jarucs De 

an·ın ylldızının 
J>elt pnrlamac1ıfiı ac 
nelercıe, ilk r lm 
•Cennet Yolu• IE
ıııı• ot Edeni Vene 
dik f lm ft5•lrn
lt.nde en gilzel h ı;.
til !Um moıtara•ını 
alınca b r çok g -
ne:na meraklıları 

onun lçtn •Yeni 
bir Marlon Drancıo 
doğu on <temlşlcr 
dl Net cecıe 
ructı nln yı,cıı ı 
Marlon Drandoc1an 
bile fazla par a 
dl Ş.lmdl <le Holly 
woocı ~eni bir ele
manı için yukn::-ı 

<ta görüldü a şe
kilde reg.fım pı
)"Ol' Ve bu ~ ııııızı 
şöhret de a' ~ 
~avıış dOn)·n ı tut 
ma a baş adı B :z-
ler, bu ı;:cnç töl:mıt 
Anthon Per 
in h ntı Türle: 
de b ç t lm n ı; 

retmecı k Fa a 
ll'n ha er -e ba· 
killi'&& mcııı. a 
cıe Holl)'W00(1 t d 
;yolnnnın en fazla 
azer ne cıü tüklen 
yılcıızlardan b r. 
bal ne gelml~ Üs
telik çcvlrdtgı f m 
ler de bir hnytı kn 
lltcll eıtıt'rler. Son
ra onun yaı;ındn 
bir ıınnatkAnn ıııa 
dece 23 yaşında ol 
cıııtunu hatırlata· li~~~--~ 
ıımı Henry Pon-

cıa. S hana Man· 
11.~~~i'~~~!J: ı;ona gibi a rtl.6tle 

hn yanında varlık 
~terebllmcs . E
ııa Kazan glb .Ja
meıı. Dean 1 ortaya 
çııtnran rej1&6r e
r n a:zerıne cıa -
m , henoı: m
zun o!duliu Broall· 
wa• deki me bur 
tıyatro okulunun 
)1lz..erce ıı:cnç ka 
blll •etinin ar an
dan seçilip hemen 
H o 1 1 y w o o d"· 
un yolunu tutmn ı;:ıı;..,;ı.._ __ _ 

u kı~-metlnl ortaya 
kO maya yeter 
B lhııs:1ıı ilk tıü ük tilml olan 
cıın•ırlanacnk bir Macera• IAn 
Aft r To Remcm rı 1 m n e.<ı 
ba.şarıınnın ~ok pulak o.dugu ııö 
len yor En t.on filminde 1 e <Ma
deni Yı dız - The Tın Star Henı; 
Fonda ile o:rnu or 'e onun a a
rıncıa bir başar. g •erlyormJ 

B r bakıma Ant .on Per te ı 
lık kı aret akımından Jameı:. De
an cıdırmı or değil Ama. he
nUz adı Ho l~w·ood un me nur d • 
dl.ıcodu azarlannııı atz.ına d~me
dl ve d ha r a macenı.sı ll • • 
medık Ştmcı ı k hOtün ı:a es n.n 
m lcl nde !er.emek oldu~nu ı;ö 
Hl ormuş 

Son gtınlerde Anthon Perltlnı;"ln 
}eni r meı: ye•I daha çıktı or
ta a Sesi de olcıuı.ça .g çek.
el 'ltl.ş Oü:zı: ııerıı ile ı ı: ç~ıı:ı
cl 

Anthony Per ınııte bu 

natları iyice blllyorııun. Çizmek de 
eUnden gel17or. Nlhp.yet moda yara· 
tıcıhtı kıı.dınların eskiden glydlkle• 
rtnl yeni b ttao ı;I) dlrmck deAll mi· 
dlr?ıt 

Dlor. Jlk modelini çizdi. Arkadatı 
onu kendi eserlerinden biri olarak 
tanıttı ve 100 franga ıattı. 

Ticaret alamnda 
Dlor, 30 yılda Clün;ra çapında şOh· 

rete u;.af&catı mealellnl Lcçmlttl. 
İlle Onceıert Lelon& adli bir flr.ltette 
c;al~L Birkaç yıl sonra da Marcel 

Zamanla .eOhre;e \•e aervete uıaoan 
Dlor·un artık her •eJl mevcuttu. 
Dinlenmek için vakti ynlı:tu yalnız. 

Yaşı tlll üçü bulmuotu. Doktor· 
!ar artık çekllmeal için lı:en· 

dl.sine Lsrar ediyorlardı. Pnk•t o iş!· 
nl bınıkamazdı. Dlor, Olümden kor· 
.kar. bunu arkadaşlarından nltla· 
maz<IL 
Hayatı boyunca Lstedlğl tek oe:vı. 

arlı:adaflannı kabul edip, onlarla tat 
h anlar geçirmek için Oolle • Nolre
da bir ev satın aldı. Fakat b&baaını 
çOkerten kara talih, onu da yere 
yılunlftı. D or aat.ın aldığı bu evde 

Gençlik iş basmda öte yandın aakerllk ça ına gelen 
YVC3 5alnt • Laurentl, Fransız hü• 
kilmetl aııkerllkten muaf tutmakta· 

Dlor Olmodeo halerını seçmişti. Bu dır, Ynı, hiç bir gencin nhlı> ola- YAZISIZ 
henüz 21 pşlanndakl Yves Salt • mıyacııcı bir istikbale uhlpUr. \. 

Laurent 1.almll bir gençti. Yveıı da- çcvlnr.s: t. it. ------··--------------------..,. 
ha 17 yapnda tten b!r moda mü&&· .......... ... .,.11 .... , ... ,, ................................ u ...................................................... , ...................................... , ........ ..._ ... , ..... ., •••• 

bakaaını kar.anmıştı. Çal~ınlıl!ı ve • 
U.tbatının ıe.ml.Ellil Ue dllı:tı:atl çe· 
ken Y'fes Salnt - L&urent, yalnız 
Dlor müe&seaUlnln detıJ, bütün a&· 
tışlırını Dtorun utedlti desenleri 

V!Dt · ViDi 

..................................................................................................................................... " ........................................... . 
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HADiSELER - HATIRALAR l 

Millet mi Meclis· mi? 
*JWÇ uıı aıarı - to !lllsanı ,_. 
!Bir hldlııeye canınız çok aıkıl-.lf. 
*mış. Dunıp durup onu düşünü _: 
*yonıunuz. Blraı: anlayışlı davn.-• 
*nın. • 
tnoô.\ czı l'il.san - zo 11ıa1uJ :! * V e.reeeı'!lnlz kararların .!1z1n için.,,. * Wfadell olmasını aklınızdan çı • 
:: ı:armaym. sızı üzecek bir hldl.se::. 

1 
*~:e. karııtlaşacaksınız. .,,. 
*IKlZl.F.R 121 M•.r•• - 20 naz.):• ! G nün Uz biraz •ıkıntı ı ı;eçecek ! 
* Bugün lçln b raz &llrültllden ita·+ 
*çının, düstınmenız 11 ım + ! "l"f:...;Gı:ç c21 ıı:u .. - 211 rem.J :• 
,.. Hrr .ıı:rlenenlcre 1nan13 or.sunuz.Z: 
*Bu yQzden lı:ararsıwnız. bu alz.ln • 
* aley'hlnlzc oluyor. ..,,. 
~ıUlSLAN (l?.J ~em. - %1 Afu!.) ı: 
*Bu gece e lence il bir gtın geçi .,,. 
: recekalnlz. Şılruıınız gayet açılı:.• 
* fJl bir hediye alacak Ye çolı:: mem:: 
* nun oıacawnız. .,,. 
*B.!.~ll (%:? A~Ulh - 22 E:Jltll) :.lf. 
:Bütün dUfündUgünUz para, hail-: 
* nlz de tena değil. Biraz da yalı:ı • 

S 
cçım yapılcııktan ve yeni 
Meclis toplandıktan sonra 
vaziyete kim h kimdir? .. Bu 

hususta \"ilk t \"akit hararetll mtı
ııa a ar Qlmuşıur ve olma ·ta de
vam ecııvor. Müfritler aJı rnrthm 
zümre. bu }"az· ette. her e:,e DLl
~illı: Millet Meclıs nln 1ıfıldm oldu
jlu, b kıı hiç kimsenin ııöz 6!lyll
~ t'mlyeceı;ı mOta!üaıııncıacıır. Mu· 
tecııııer, yahut huku'!l:çular bu !I· 
kirde ııetlldlrler. Bunlar Mecltaın 
ı;nll'ıblyetınl kabul etmekle bera
ber mllletın ele icabında ecsını 

yüksclteblleceRI !lkrtncıecıır;er. 

rtn tısttıncıe bir umumi efkln '"e ı.1-
nesı '"ardır. Bunu hem Mec11sln. 
hem de h!lltQmet n cıtkkat nazarı 
ııa a mMI elzemdir. En çok mu· 
\aUak olan ve Meclı.stcn en çoıı: 
ıtıthat ~l alan hülı:Umeı.tere. ıo
rnat!arını ummnl etklira kabul e:
tl e ini vilcn hQkılınetler ,deytl 
mıifü? Fethi Beye lttlratıa lt mat 
edilmişse bu. Mecllıı Relsllllncıe 1· 
ken vazıre ve mcs•uııyetlnln ehem 
mı1ettnı müdrik ve umuml e.tkArı 
d&ıma nazlU"ı dikkate alan bir ai
ya:;t rical olmMu1cıan ileri aelmlt· 
tir.» 

-••••••••••M•••••h••t .. •Mttllllltlettlllllllll .. ttU,tlıttll-tfltıtHıt ... 111•11ıeıı1111ttt11111 ıt ıattNllllllHllMltNllttN.l ... ll ... _.l ... l .. ll .... t.lttl .. ~ ...... 
1111• KURTKAPAN NERQözr.·r - llomer 151mll bir eocok cıtaplamı ıar aaını ' 

7aıı bir .ınnıtsıer <:etesı tnrahııcJan ı.tacırııır-

sım s!'s le ilk p\ABını cıo:cıurmu.ş 
\e hemen arka.ııından da ilk p16k 
albumü p asa~a anr.cııım ş. İlk 
pllğlnı dolcıuru orkr.n ııene hem 
e hem artllltll oöhret bulan 

Tab Humcr anıncıa bulunmor
mUŞ illi: şarkı ını bit n1lkten &an· 
ra Tab Hunter cEhı demi~ ctL'll 
mAnM e Cal"U5o ltacıar d.yemez
eem de ona hayli laklaşıyoreun ı 
Artık cYoung Loveı, cNınet"I' nıne 
wa ıı• mi at ı arının umuşak 
.ı;e:ıll şan•örünün bu f krındc ne 

adar ııam mt olduıtunu bıleme ız 
Fakat Anthon P rk ns ilk p'lo: 
a ümünü çıkarttıjiınıı ve tt-lrv z

arlucılnrı arıı ına ıı.n1 li ne 

Aradan tieneler geçtikten &0nra 
Başvekil ŞOkrtı saracotıu da «Ye
ni Meclis ııec;ııcıı, artık her eel·e o 
hfıltlmc11r» demi~. bu auretıe müf
rütlerııı ııörtışuna lft!ru etmıo· 
ti. 

:nınızdalı:Uerle me ~uı olun. çok • 
*ihmal edlyoraunuz. ! 
*TERAZİ 123 Eylül - 22 1'.klmJ '• 
*Başkalarının itlerine müdahale• 
:etmeyi 6det edlnmlf&lnlz. Kendi! 
*1şlerlnlz de var. Onlarla meşgul• 
*olmanız mentaaUnlz icabıdır. • 
!AKREP (23 Eltim - U Kasım) :: 
irDaşkalannı kırmaktan çekinme· 1f 
* llalnlz. berlı:esln ızzetlne!sl, alzln .lf. 
!kı kadar mühimdir. Bir mektup! * alac nınız. <'anınız .t1ılolacalt. + 
*l",\Y (ll l\asım - 20 Anlık) :.lf. 

Bu llususta. lll24 ı;enesı A!tusto
ııuncıa, BUyflk .Millet :Meclisinde ha
raretli mflnaltaşalar olmuştur. O 
tarihte ismot Paşa Başvekllllkten 
çekilmiş yeni kabineyi Fethi Bey 
kurmuştu. Fethi Bey. kabinenin 
proıuamını okuduktan sonra. mu-
halifler de dahil, Meclisten ittifak 
la ıtımnt reyi alttı. Bu mOnaıı.e
bctle yapılan münakaşada muha
lefeti tems ı eden Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkasının gö~Qnü. 
bu partinin umumi kütıbl, ııayın 
All Fuat. Cebesoy izah ettı. İ:zahnt 
araıuncıa şu slSzler "\'ardır: 

8 Qyük Millet :ucclislnln ~nıo 
ııallhlyetı oldu~u muhakkait 

tır. Faka~ mlllet.ln, \'eklllerını ııcç 
tikten aonra, 6ÖZ hakkına malik 
oıamıyacal:lı <1(1şünCC61 varit dcli~
dlr. 

ıan:aııaıııutıı ... 1•1•••-•-••--•-....... •-.....tırt•••www.....,..,nııııııııınıııını ... ıt9H1 .. 111 .......................... ,.._,, .. ,, .... , .... _.~ 
CEF COB ÖZET - Tlvlla Veyn tnbanca Ue nruJa.r. Saca oı.maan örvıoı ooıı' 

!n~tın Olleden sonra aıaea1tnız ! 
*bir habere çok .ııevlnec:eıı::.sınıı:.'f 

:Fakat bu aulnclnlz çok uzun ! 
*aUrmeyecelı:. • 
*ol:LAK cıı Aralık - zo Oca.kJ =! ! Uzun bir yola çıkacauınız. Bu 1f 
•radan gayet memnun dOnecekal->ıf. 
tnıı: Hayatınızın düzeni bu yola: 
*bağlı. • * KO\"\ !%1 Ocak - 18 :5nbat) =• 

cCumhurtyet. idarelerinde lktl· 
~ar mevkllne gelen hükürnetler 
en sa~lam tatlnatı:Ahlımnı mıııc
tln ıılnetılnde aramaııcıırıar. o eıne 
de ar ve ııamlml bercayı kabul 
bulıunayan hükumetlerin mevkile
rinde tutunma!an ı:Oçtür. Blnncn-
aleyh biz yeni lıültOmetın adalet 
fikriyle. kanun pcn·crllklc mllle
tin ıılnesıncıP. yer tutma~• ~·aııo
maııını tC'mennl ederiz » 

1926 gcne:ılnde Pranıı•da ~ ba
oıntta Herrlot'Un baııkaı:ıh~ı altın
da bir hüktlmet. vardı. Bu hükü
me; mühim blr ekseriyete cıayanı
yorcıu. Fakat frangın kıymetini 
kaybetmaıı, mali ve 1ktlndl ı:üQ-

ıaklcr ka1"11Slnd a halk. endJşeye düş 
rntıı. hQk:wneı.e itimat. kalmamı~
tı Bu vaziyet k~ı.sında kabine, 
l\Iccllllte çolitınlu&a malik oıcı.utu 
halile. ıstlfl6Jnı vennete mecbur 
uımuutu. 

ı.aat11 ı.annı ile totulur-

FAlı:AT BIJ SO~IJ
LAR c:&VAPIANDf.. 
RILMAL.lt)IR~ !l&N -
ce 8UZAVAU.ıNı~ 
KATIL. Ol.MAS ı Mü;.1. 
lı:'UN Olik':U.' ,,...._."Af!!l!!!m~ 

.......................................................... " ............................................................................................................... .. ..... *İtimat ettl~lnlz blrlslno mühim·: 
! ce bir borç vereeeltelnlz. Dilı:kat- • 
*ıı davranın zamanı düfünmenlz• 1 
*lazım. • ı 
:B:\UK (19 Şubat - 20 Mart) ı! 
*İş hwu.sunda anlaşamadı&ınız""' 
*bazı lı:lmaelerden uzaklaşmaya+ 
;bakın Buı:Dn alze ugurıu gele·! 
..,.celt. • •••••••••••••••••••••r• 

F ethl Bey tıu temenniyi. mor 
rlder gibi. yanl~ tersır ecıe
relt cTürklyc ldaretiloc1e BU-

iıı&:ll tcreııe de buna benzer va
ziyetler vardır. Seçlm yapılıp :;e
ni Meclis toplanc1ıktan ıonra, her 
hanı:ı bir sebeple, ara &eçımı ya
pılması !Azım "eıır, yapılan seçlm
cıe muhalefet kazanır ve bu hal 
bir kaç defa tekrar edcn;e Meclis, 
halkın itimadını kaybettiğine hük 
mederek da ılır. yenı ı.eçlme ıJdl· 
lir. Bu huıı\18ta daha bir çok mı
ı;aller göst.erllcblllr. 

STIV ROPER ö:tt:1' - .ınJa Sos ile llllııı hohnsı ke11111lerlnl taJ..1heflf'n demlrperd' 
cnsusınnııdau ı.aı;nrnlı:, liUçüı; bir pans13·ona yert~tnl~lerdlr.-

PUL ALINIR 
Damgasız veya Damııalı TOrk 
po&ta pulları iyi ııatıa satın a
lınır SBRt 12·14 araııı Vatan 

Gazetesıncıe NeJat Özda ·n 
müracaat 

yUlı: Millet Mecllı!lnden başka Lstl· 
natg!h lOktun demişti. Sayın Ali 
Fuat Cebesoy bu husu5t& düşün· 
c~ nl. ha•ıratında şu suretle izah 
ccıı~or. 

cEvet. mllletı en başta temsil e
den heyet BOyük M llet Mecltsldır 
Bunun ıtımııcıını ha ı: olmacııkça y ukancıa söylediğimiz ııtbl. 
h ç bir hükOmetın raıllyette bu- hallı: namına Mlz llllylemeğe 
ıunemıvacıığı ııaphe:;tzcıır Bu bir en .t!alAblyetll te§eltkQI hiç 
haklkllttır. fakat millet dt mecıı- şüphesiz BOyQk Mıllet Mecllsldlr. 
&ini seçtikten sonra anık kencıı ış- Fakat bu Mecltsln hallcın temayül 
ıerıy:e allkadar olamaz mrınlııını lerını daimi surette gözönünde 
zannedersem hiç bir hultukştnnıı uuluncıurması, buna a;-kın klU"ar
ıcııııa edemez Mlllrtlerin meclı:;le Jar venncmezıı lllzımdır. 

SÜ'tihc. itti! StlNDll' ~IJ 
11KACI Mösvc; ı ~AA~5!-!Js:" 

INDllt&;Ml't'OltUZ ~ 
~ M•llOı"lllON oti 

'ıt)l(f. 

~'''''''''"'''''''"'"'''''''''''''''''''''''''''''~'~"''''''~'''''~'''""'''"'''"''''''''''"''"'''''''''~'''''~'"'''''''"""'""''''''""'''''''""''''''~'''''''''' ....... 
f ~ 1 N E M A l A R TAKSİM (Tel: H 31 91): 

8 
u G -u- N 13.30 Haberler 8.45 Saz eserleri ı.I~ $ J Evllt . Hint tıımı • Türlı: 13.45 sız eaerlerl 9.00 Çeşitli hafit rn~ıııt 

<! çe • Hintçe şarır.ııı ı2 nel 14.00 Karıtılı: orkestra mü 10.00 Program ve kal> 
# 8 g y o o r. u harta). a.30 Şarlular 11.57 Açılıt ve prograın 
$ AKJ'\' ı·reı: 48R~o~ı: ·u:-; (Tel: 0074811 1uo Dans mü:zl!il 12.00 öıııe konaert 
# 1 • Papatya . özcan Tek- Zorlu Gelin • Robert Ta'J· Kara Atın intllr.amı. T 1 YAT R o LA R ~m.a. Pcrtımıba, cuma. 1 k 15.00 Kapanış 12.30 Şarkılar 
$ glll. 2 • Bir l"lrtlna Gece- lor • E. Pıırker • Renkli • \ 'ESi CŞehzadebın: Telı Cumarteaı, Pazar auare: ren•Ya!?Uf•UCa 1G57 AÇlllş ve pro;;ram 12 55 Serbest aaat t 
~ at • Vedat örtı Benıu • üs.u. ıKasım112şa Tt'I: 2%25 ISJ: 1 • De" Adım. :n de. Cunıarte.U. Pazar 17.00 Türküler 13.00 ı.ı.s. ayan, hıtıerlt 
~ Berrin Aydan 51 93 ot): 1 • Dafilan belı:· Clark Gable • Jane Rııa- far:ia ftT&ftOL&.&I Matine uaı 17 de, Cuma <D. Oemlryolları Baydar. 17.lS Kanfılı: ha. şarkılar 13.15 Phll Brlto'dan şşt 
' At,li,\7. \R cırt: 11-::;ı;~ leyen ıı:ız. Sezer Sezin • sel - TUrkçe. 2. sırıı:to bir oa.uıı IDllQ (Tel teısn caıebe:ra 17 da - &ara paşa: 36CM7) - Slrlı:ecl: 17.35 Dün. o. Ki. haftası 13.30 S&lon orkeı.trW $ All:oponun O:lu • Damelt Kenan Artun. 2 . Gelinin Cinayet • c. Mltcbell • •KABVEHANE> Yazan: &~ı.ar Altuau ı Dram 2230711) - CDeI11Qollan 1 17.45 Şarkılar 14.00 Şarkılar 
~ Roy Robert Berri • Fran muradı • Fllı:ret Halı:aıı. • Anne Bancroft. :;:: 

8T~nga~e~o~~!; ::u.~e~t. -n8:ı.~. "!;re 
4
2;_ 41118lMI (Tatıl ıaaUert ı. 18.00 Aaırla"I' bo)'Unca mü 14.30 Hatlf melodiler 

, ı;ızca. Pervin Par. VE..'iJ en. Kö! • Teli Mclnecte • ıtomecu 3 pu • tlhbaraıı 44020'1> - ıŞehlr 18.40 Tanbur aololan 15.00 Solo prkılan 
$ ı\TLAS crcı:UGJ35): \'E:.'I AR ne.ı : CCZ8S1 Jı cU6 >: ı. Hacı Babanın de. suare: 2.1.00 4._ t:r~~~~~l:T:l~ ~:fı:;:: :::;:> v;.,;::;;, 18.&Ş Trafik ııaatı 15.:ıo Dana mQZlğl 11 $ Kınlı AT • Rabert T•J· Herşey Senin için • Jane Maceralan • J. oerecır... 2 • nld TİYAftO -Tal 1 u 31 3") Pantalonıuz !şık 10.00 Küme ruıl heyeti 16.00 Program ve .kapaıı 

l 
lor • Stewart Oranı:er • Wyman • Renkli • lnı: !\laatell Sll"arl • n. Mora 44Ml99: p I" 1 d t 19 30 Haberler 16.57 Açıl~ ve prograııı. 
Debra Paı:et.. l' n N i MF.U.K C:rtl: K & O l K Ö T cOELf• • S:omedJ 3 pe?> ~öt~~~=~ :ıenıa o 1 s • m a 19 4.5 Sevilen plAklar 17.00 Çeşitli mQz.lk 

f:I.H.UfltA <Tel: 44''.IM) 44 4219): Yımn Altlaran.· OALE ıreı: 3coı1zıı Clı. Yazan: Refik E:du- Çarfamba, Cuma~ 20.15 Radyo ı:aıete 1 17.30 Şarkılar $ :Manuele • E' l'Jartınel• tım . SU&an Haywırd. 1 - Ömrümce Seninim • ran • Suare:er: 21.00 da. l'aaı _, 11 Ga aıaıa. (Wanbul : 274.500), {Be- 20.30 Operet. melodileri lB.oo Dana orkestrası tası 
' il - Pedro Armendarlz. :t.A•·En: !Ka ııtıpa,a Oaby Andre . Türkçe. 2 - 'IDSQ Ol'anf ne. f'eqembe, oa.aıan. yo~u: 2745011, !Anadolu 20.50 Ordtl uaU 18.30 Radyo l:öJ poa 
# t:o.;!'I 'rcı: 4sı :m:;ıı Tel: 459306): 1 • Ateşli Altın Dattın Eııran - Ln FESTiVAL: Mü:zltal op• • lı&lD ıenzu&t.b &art. ptı:w: 27'502). 21.00 Şarkılar 18.40 Türlı:tller 
$ Aşk n kumar ",!)rhan A• Kon • Comel \Vllde. 2 - Barlı:er • .Mala Poıırera • re; • 3 perde, 13 tal> ta. 86&l ıı ela ıt.30 6lir dQn)am111 18.55 Serbest saat )tf 

t nbumu • SMll Orpolat.. Cinayet ı.ıasa11 . J. Webb. Renkıt • inı. ıo • Müzik: ıı::arıo a:o- 1 J f A 
1 

y E R A D y Q l AR 21.40 Şarkılar 1900 M.S. aıarı, haber a: 
# ı..Aı.E cTeıı 443.59.5)1 j s T A N R u L SÜREYYA ı Tel: 3"'3Z) poçe:ıı . çarşamba aaa; 22.00 Hat. müz:lk sohbeti 19.15 Tarihten bir yaPra,e i Karıaca Muharebeleri • ALF~'IDAR (Tel: t2 36 lll l - Lekell Adam • HenrJ 15 te tenzllltlı mauna · 22.40 Oda müzllil ı9.20 Radyo ile İngllllli 

1 
Glanna Marla Caııale • ı - Kader Detlşmez • Fran Fonda. 2 - Çöl Şeytanı • Cumartuı ıs ta talebe Balı:ırkOJ' 715"4, Be:Jc>Clu lSTA..."'IBUL 23.00 Orlccı.tra 19.35 Şarkılar 
Jorıe Mıatral. ıııca. 2 - Kara Atın İotl· OPERA (Teli 31Ol21)1 matinesi • Suare: :ı1.oo da 6+1644, Burpıada 518e03. s.u.ı - 19) 1111957 23.15 Haberler 2D.OO Dini • Ahlfıkl )IU· 

t..OKS ıTel: 4U310Jı ıı:amı - Türkçe, :Plkrıllt • Kim Nlvak - Wll ILUl&CA l'IY&ft0111 BüYflkada sıeosı, QubUklu 7.57 Açılış ve proııraaı 23.30 Program 20.10 TOrk müzlll 
Karıaca Muh&rebelert • Bl"f,VAR (Tel: :?1U71) ı Jıam Holden • Ren.lı:ll • 1'1'91: ..._. 180001 • 90, Sreıllk&J 1520C 8.00 Slbah mQzljtl 23.S3 Karıtık hafif müzik 20.15 Radyo ga&etu1 
G:Snoa Marta canı! • l • Atık Cengaver • Kirle .lng. OİBALf DRAJCOLU • ıto P'lot"J'& '138992. Ballo • De- 8.30 Haberler 24 00 Kapanış 20.30 Serb1111t taat .. -ıı•I 
.Jlrıı:e Mıatral. Douıı;las • Ela Marttnelll • ı:'URT (Tf'I r 31 r. •> ı IMdJ a parela, cıu.a- nı:ıı 229939. B&lıeıotlu 8.4.5 Saz eı>erlert 20.35 Klls1.Jt tQrk lll!W" 

$ Al": İçli Kadın • Je> Renkll • lnı 1 - Kara Bahtım • Atıf ııa . ~ CtılUllll• &52948, Beybel\&da 1118402. 11.00 .Melodiler ANKARA 21.115 Tem~U 
$ hın na Matz • Erik Schu· ç :o.mmı.IT \ 11 <T e ı ı Kaptan • Nevin Arııar. 2 - b ll&IJt matSMI&. oa. lstanbul 21Q22. lsttnya 9 15 Şarkılar 7.27 Açllış ve ptoaram 22.oo Yirminci YÜ2I yı. ısıO 
, man. 2.Z 519?): 1 • Dev adam. Ebldlyete kadar - OQllatan - ...ıeıı.,. ...u&ı .. Deıılz 3eB020. S:r.dlk&J 9.30 Kap•nlf '1.30 Türküler 22 45 M.S. asarı. haberler 
f s 'RAY ITeı: '4 H 56>: 2 · sırır.te Dlr Cinayet. onzey - ne;ı~ Oürzap •r matlae. K&Wıel• 380872. ııtuıaııacıa 618G$. 12.27 Açılış n prozram 7.4.S M s. ayan. habe:ıu 23 oo oece ltonııert 

ı.ı)afetl ;ıııınr;; lll'an 1 ıınılırı rnr ıll'dlı.. 
~ıı.nıııı. nıcrc ba .ıırlanırı.en 

# 8ustzı DQnya · Dolı:üınan. !11\R:ll\ll fTrl: ZUUDJ ıı:Oc;tia IAlfJ\la B&L 11.30 Rami 242711, Oaıı:Odar 12.30 Küçült orkestra 8 oo Sanatlı:fırlırdın pr 23.30 Daıuı müz1!il 
1 ter !llm Renkli Türkce ı · Kader ne:ıımez. 2 - DUN OORMUI <Tel• l"ETZ&Si: ıtomecıı Ç&1' 3609~ 13.00 Şarkıler a 30 Hafif melodiler 24 oo P~ram ve kaı>lıııJ 
l"''''''''''''~''''''''''"'''''''""''''''''''''''''''''''''''''"''''""''~''""''"''''''""''''''''~''.,,.,,.,,,,,,,,.,,.,, •• ,,,,,,,""'''''"''''''''''''•''.,.,.,,,,,,,,,. 



\'A'f\~ - lll Kn 111 19;;7 

1 IST.\'\DlJL DORS.4.Sl 
ı~: 11stıkruı c;;, 4.5 ıoı.oo 

K -;oı; 2500 
1 l\t >.t it. İK. I 11 2li 25 
1::

1
1 O O Y. IK. iV 11 109 00 

195 O.o Y. IK. V 11 109 oo 
ı9~~ ~tıkraz.ı 11 102.95 
ıass tlkraz.ı • 108 85 
ıas$ Aınorııaman I 11 102 35 

Aıııoetısman II • 100 oo 
Z B. III • 102 65 
Z.B iV • 102 20 
ZB. v • 10240 
Z B. VI ., 100.55 

lDtı Z.B. VIII » 104 o:ı 
DDY. VI ft 11 10200 
KAL. I ,. 103 70 
KAL. 11 • 102 60 

1948 lsıuı.. nl • 203 50 
194 T. l. 11 102.60 
ıa.~ fs n • 102 75 
li'J.lı ST. I . > 102 25 
l~tı O OY. T 11 21 19 
ı941 on o Y n. • 2t.50 

.o Y. Ill ıt 21 00 
l\t M I. 20 75 
M. M. n. 21.40 
MM IIL 21.75 
z B ıv. 21 110

1 
Z. B I. 21.75 
Z. B. II. 110.25 

Aftt1ı: BA"\ KA nt!l!!Ef.l'!RI 
tş ~ Bankuı 155.00 
g 81L11kaın CNamaı 130 00 
cı~'1 Kalkınma B. 175 oo 
Oı:ı l'antı Bankaııı 112 oo 
l' ~ırıııı:von Ancı. ı. ıı 170.00 
?, reaı Bank A ş. 13200 
'l' *I Ye Kreaı Bank. A Ş. 625 00 
41ı:b caret Bank A. ş. 65.o:ı 1 
4 llllk A Ş 1200 00 I 
ş l'&llLll Çimento 106 oo' 
ı!:.~ Dcıtırmenıert 63 ool 
-.... Bankası 20 oo 

C\ıın"ı:·'l'I~ llE!lfBIRl,fKl,ER 
~ urıyeı Ata 68000 68500 
il~~ 113000 115000 
4~tı t 90000 91000 
Vltılt 79000 80000 

' 79000 80000 
b~t l.Ç& ALTIN •·l,\1'1 'Hl 
l:eq ~ 1725 1729 
s ~o 1725 1728 
\' &ııaara 1720 ı 725 t 
trıı 1100 mmı 1725 1728 l 

801t A llARICt ALTl'li 
~ FIATJ.ARI 
Vatı Urlyeı Ata 11700 1172!'1 
~~: 11500 11550 
O· ı " 15300 16400 
ı ~en Holllnaa 10975 10900 

l
lııt l'ı: Lirası 1640<1 15500 
ıı,ıı'.o1:ı: Vık. 15000 15100 
ltı Yon 1130 lHOO 

~ 10~ ~0900~ 

l:llJIUM 
.. '•:ıt5111 

" 
' 

' 
l ~1~n uta : ı - İıtrl: sanat. 1 
ı ...,, lllr YllAyetı.mız: Bir zar ea:vuı 
~~lr aımılekeL. 4 - Cet; Bir 
ll: iti n :vavru.au. 5 - Uzak işareti: 
~Q Blll:ı: OlçUsU. G - Bir baflılı:; 

1 
it :· 7 - Yl~lt. 8 - Beynelmilel 
\~ • ve yardım l.Bteme ışareı.t. 

~ 111 'ıtıdan a,atıya : 1 - Bir hü- ı 
~tı. ~ra tabtı1et ıtadest: !,,.ret aı 
~ - Bir erkek adı. 3 - Hubu ı 

tıııı 0 btrı: nır nida 4 - Blr peJ· 
~ $tr: ineç hava yollarının tua 
~ e - Bir binek arabaaı: Bir no 
"' l> - Sağ n solun ortak adı; 
~;1~ - Merdiven aratmıyan mü-
' bl.~ hücre. a - Bir nota. j 
"ıı ' kÜ BUi MACANL'i HALl,i 1 

ttı. ~ıı sata : ı - Hariciye. 2 -1 
: -.. it - l\Uartr. 4 - Adana; MI 1 

.... >-! rl:ı... e - Adeta. 7 - Te; Ara. 
ı 'trıq at: rue. 
l' tatııtan apfı1a: ı - Hamakat ·t" $ • Dem. 3 - Rlaale. 4 - İlln: 

1!ııı - Cefalı:lr. a - İri; Ar. 7 -
· 1 - :izale -......:_· _______ _ 

~ ' 
lt;~dııt C<'lirli kimselerin çektik 

Stlııntılara nihayet vermek 
~tlıenı bir hal almı1tır. 
~ reı:ahdut gelirli, orta halll bir 
:~ :rıın. Elimdeki dOn nüfusun 
~t~lnı temin etmelı: mecburiye· 
ı.~ • Bir a1tılı: ı;eçlm masrafım 
~: ~ için 300 ııraaır itte he 
(lllıu 

• Ut lı:ahnltı ma.ııra(l 150 lcuruş 
• Oğıe 1emeğl • 4~ kuruş 

O 11 aıtşam )'emett • 400 kuruş 1 
~ Cle ıo. ayda 300 Ura eder. BU· 
~:1-er J'enecek. 1çllecek. kullanı· 
ı. •. ~lt~111lecek feytertn bedellerty· ı 
~ 01 1e nı bir ayda ıo liradan 
Ilı. '• tıı.aaıak üzere atnema, tıya t 
Ilı ıı.,&J>or m&ararları u n lı:lraaı 
• ~ııııı e •dlllnce aytılı: maarafın 
~~ .: 700 lira tutmaktadır. Bal· 
!\ ""'ııı •tıı.lelı:et nüfuaunun yüzde 
"~"-'ilin a:vtık kazancı 80 • 300 11 
)ı;"ll&r lldadır. Geıırt 400 • 1000 Ura 
~ &ıdır. Zenglnler. ntıfuaun 
ıı it 0ııunu geçmez. Gelirleri u 

ı... ı t ltııaeıer bu nzı1e' karımnda 
~tıır eçlııeblllrler? Sıkıntım~ pelı: 
, ı..' ~u't'YDUJe 20 ura uıanınlar 
l•:"\ ' çtuıı: çekerae, sünde ' • 5 . 
t;1 ltu laıııar nıı 1ıpar? Naaıl geol· 
~'t. "11tıltihnctten ha)-atı ucuzlıt .. 
~ ttQ ntın tamımı1ıe giderecek 

lıa1ı:.1c birler almaaını ~t11oruz ve 
l 1ıııız değil midir? 
~,il \'. Demirel 

'llıt~ okul mühtndis kısmı , 
t1ı cıı arı ihtisas dövizi bekliyor 
lıı 1ı:~a1ı:ı Teknik Okulu mühr. 
~~, 1naan mezun 01au1ı:t11 
ı l'e ~~rtlı:ada ihtisas yapma 
~ •ıiı.; •arır VekAletıne moracaa· 
~ ı~llJ · Bir buçuk seneaenber 
ı_,,)b. .,. ltıırı azlığı ııcrı ııüı1llcrek 
~ ı, ,. erıınıeaı. Halbuki beri ta· 
~1tıı1tlıerııı:an KollcJ ve hatti\ oı 
e~ ı:ıı tnc:ı:unlarına 4.5 ııene için 

'cıa;16aaaeısı yerlldlğlne •ahit 
~~ tara1

1'4 Ma:sem ıı:ı d!!vlz sıkın 
tı ea r Mevcut talimatnameye 

ı'c l'llıtı, llerek mllctannın asgariye 
• "ıı:ıı eııı icap etmez mı? Son mn 
'\ 11 ı:ı:a va:ı:ıyetlmlzln Ka&ım 

~or ae lncelenecetıı blldlrlldl 
\'e lcltnLr rica eatyoru:t. 
'l'eknlk oı.ulu \lllhendlı 

ktsnıı muunıan 

IUGON 

Ş A N SINEMASINDA 
Sevdlii odamı karanlık Afrikada bir kabus ıibi takip eden bir kadınlll 

A~k, ::Wacera ve Eııtrikuı 

MADELEINE LEBEAU - JEAN DENET 

DiŞi KUMARBAZ 
tıl: \\t:Vıtnh·ıtf, D TCHf.D11 (FR,\'l'lZt'A I 

NOT: Bu programda Broadway'de bir tiyatroda 28 ay oynayan meşhur «TOP BANANA• 
Müzikal revüı;ünün renkli şortu. 

1 
• .: -

And Film 

ANKARA 
MAKARNASI NA 

13~~~ 

MiGROS TüRK 
MAAAZALARI ve ARABALARINDA BUWIURSllllZ. 

. NUH ES.KİYAPAN ~~·ORTAKLAR! Kol. Şti. . . \ . . 
Yen1,adres. UNKAPAN YENi ÇARŞI BLOK 3 No. 34 

işte mükemmel bir ökçe listlğll .. 
H• Nihayet, dayanıklı ve elverişli bir ökçe lAstJği mem
leketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERİ, fennın 1:! 11 son terakkile-
rine göre, tamamen otomatik makinelerde ve 
husust kalıplarda imal edilmektedir. 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLERİ, patentli yepyeni bir şekle · 
sahiptir. 

e GOLF ÖKÇE LASTİKLERi, 
kunduranın tabanından 

fevkalade sağlam 

fazla dayanır. 
olup 

e GOLF ÖKÇE LASTiKLERi, kunduranın ökçesine ta
mamen intibak eder Ye yilrUme kolaylığım arttırır. , 

Yeni alacağınız \o'eya ökçe değiştirteceğinlz kundura
lannız için ısrarla GOLF ökçe lılsliği isteyiniz. Her bo;r 
erkek kundurası için muhtelit numaraları mP.vcuttur •• 

işinin ehli kunduracı .. 

• 

ökçe ııstıoı kullansr. 
I 

ZAYi 
Fen Fak01tealnden aldılım 9157 

numaralı !iğrenci karnemi kay
bettim. HükOmsOzaür. 

Ahmet Adnan Kazancı 

Sahibi: VATAN Gazetecilik n Matbaacılık T A 0 lldtıla ı 
ARMllD BMIN YALMAN 

Umumi N'frlyat MOdQrU: özcan aaoCoaa 
Bu sayıda Yazı 'lertnı fillen idare eaen m•ut mQdClrı 

SADUN TAN'U l 
Ouet4mtze yazııann .reni harflerle ıönderıımeatnı rtca eden.. 

B. Millet Meclisi dün de kabinesizdi 
(Başı ı incide) 

ıunduğu odaya girdi. Somuncuotlu 
uzun müddet içeride kaldı. Ayrılır
ken Kalafat Ti! Polatkan ile konuş• 
tuğunu ııOrltdl: kabineye girmesinin 
1- •.Oa konuru oıamıyacafını• be· 
ltrtU. 

Sener SomuncuoQlunun daha OD· 
ce de, lı:endl.slnln yalanlama.sına rağ 

men, kabineye ııırmeııe ar.vet otun· 
duğ\ı, falı.at hiçbir zaman buna ya· 
natmadı&ı çoktan beri b11lnmekte
dlr. 

dar )'ine aaıtlerce çllıftl. oautecı
lrrln Tlllyete glrmealnc ıae cbermu· 
tad• lztn verilmedi. 
B.\ZI ı;Öl'l.ENTll.ER 

SOylentl halinde dolıf&n bı:ı:ı ha
berlere göre, v. Menaerea kıblnuln 
de ArU Demirer uıa,tırma Bıtınlı· 
8ındakl yerini koruyacak, M1111 S&· 
vunmaya So.dık AUlncan getlrllecek 
ur. Adalet Bakanlıl\ı için Hadi '1 an' 
ın yanı aıra Şem•t Ergin ile Sıtkı 
Yırcılının da Wmlerl geçmektedir. 

ctlÇLl!.RI-.» 1 BAYAR, A:SKı\R .\\'.\ 

Öte yandın, kabine etrafında çı· GiTTl 
lı:aıı tabı:nlnlere gOre, baZJ bakanlık· ötı J&Ddan, İtalyan Oumhurbaf 
lann birkaç ctavorb a1 bulunmakta lı:ını ile beraber tehrlmlze seımı, 
n bunlar arasında bir •tercih• :vaı>- olan CUmhurbaşko.nı Celil Bayar 
malı. güç olmaktadır. BOyle bakınlılt dlln aao.t 20 de trenle Anlı:araya ha 
lardan biri.ol olan lçlflerı için or. roket etmtşUr. Menderesin de bugUn 
Namılı: Gedik, Ethem Menderu ve uçak!& gitmesi beklenmektedlr An· 
Dilber Argun'un taımlerı sayılmak. taradı D.P. Genel Batkınıııın Cum· 
tadır. hurbaşkını lle b!rlllı:te lı:ablne Uze 

illve edlldıtlne göre bu üç p- rinde çalı'8C•tı n D.P Meclla Gru· 
hıa da İçlflerJDdeD başka bir b&lı:ID puDUD perşembe sUnlı:U topl&Dt~IDI 
lıtı tlmdllllı: düşUnmcmektrdlrler. kad:ır kabineyi tesbl' edeceıı aanıl 
GEÇMl~ DEVRiN l\'İ ınalı:tadır. Bu bakımdan lı:lblncnln 
Doı;rl.ARI!. eflı:Arı uınumıyeye cuma ıünUnden 

füya.sl çeneler, dOrdllncU Mende· 
r~ t.ablııesıntn BUrük Millet Mec 
ll•lne ııtreınl)cn menıupıarıuın dU· 
runıunuıı da dUştıııuldUSUııU t:ıeıırt 
iıektrdlrler. B nlardıuı bllb11.4.5a ııa 
İeJlıı Avni Ollktlırk ve Cemil Ben
au batırlalllmattaaırlo.r. l!ııdl Tın 
ınubt~melen OO!ı:IUrlı:Un eyerini al• 
bitecek» fıılı:at BcnıUnüııtu boş ki 
ılcakur. Bu bakımdan bu &übık ba 
lı:anların da Mcclı.se glrebl m !erini 
ltmln için ınııyıa rı içinde •ara 
itçlmh yııpılmuı düşUııQ mektedlr. 
Ara s~lmde bu ki e lı:I bııkan AY· 
aın tıl nursadın aday güSterllecek 
lertllr. 
klTtE llE \ ,\Jl 
Başbakanın bir yandan •kabine• 

etrafında çılı$ırken Ote yandan da 
•Plln> mahlyetınae ıddedt:cn •bU t• 
çe• ııe uğraotı&ı. ayrıca cl.stlmlllkle
rın flnansmanlyle me ıouı olduıtu• 

dı bellrtllmektOdlr. Başbakanın son 
ııünlerde çolı: ıazlıı çalıtma.ııı bu 
yönden dlklı:ltl çekmekttdlr. 

Nitekim dün u.bah aat 9 da Park 
Otelden ayrılın Menderes doğru •I· 
!Ayete geldi ve hiç arı vrrmeden 
14.30 a kadar çalıştı. Konyalıdan 

ıetlrlllen otle leme ı de 1ıne vllA· 
rette yenildi 

Bu &ırada Polatkan ve Kalafat da· 
ima ~enderule temaı hallnde)'dller. 
Sernr Somuncuo!!lu ile olan ı;örUf· 
me de bu aradı oldu. 

Saat 14 30 dı beraberinde !mır he 
yeti olduğu halde Tll!yetten çıkan 
Mendere. saatlerce yeni yapılan yol· 
!arı, lstlmlAlı: alanlarını gezdi . 
•GECE, GföWtlz!. ıı 
Alı:pm aut 18.30 dı aıı:rar vllA· 

)'tıe dOnen Başbakan. geç nkıe lı:ı-

önce açıklanamıyacaıtı anlıtılmakt• 
dır. 

'11;('1,t" 101'1. \'-Tll'l 
Ankarl\ 18 CHU uaıı BUyOk 

Millet Mecıısı AQlh Erozanın ba~
karııı~ıncıa 4 dal{Jkıı devam ear.n 
bir toplantı yapmışıır Oturum a· 
çılınc11 c H P ıorup başkan veltıll 
Ankara mllleıveıtııı Faik Alımct 
Barutçu aö1 lstenıt~ ve kQnıOye iti' 
ıerl'k şöyle demiştir 

ıBU\ Ok 11eçlmlerı müteakip pıır 
lllmeııto tl'nmüller hllrıtına ola· 
rak 17 ii!ııal'nberı memle et mu· 
n kat lıükuırıet e dare ed 11) ar 

H Omet kuracak olan zat. Mec· 
1 tek ekı €rl) et '!)art ın n başka· 
nıdır. Bu şek ide hUkO-:n t kurul· 
masının cıec.ıaırllmMI. yertnae ol· 
mıyım bir buhran manz:ırrı-~ı arıcı 
mektedlr., 

Bu .sözler Ozerlnl! D P mllletve 
klllerJ ıbu buhran değlb al;I' ba· 
t;ırmı.şlardır Bunun üz rlne Ba· 
nıtçu stizlerıne şöyle devam e:.
mtşt r: 
ıBen de «buhranı demı:;orunı 

Bu, yerlnQI' olmıyan bır buhran· 
dır BllVUk Mtllct Mecl nın te· 
vı kutu prensibi lı:arşll!ında hü· 
li:.ümetln bir An e\'veı ı etkUIO 
ve BüyOk Mecllııte elele verme nı 

temenniye şayan buluruz.• 
Barutçunun CHP mllletveklllc 

rının alkışları ile karşılanan bu 
koııu,masınaan ııonnL başkan iiln 
demde madde bulunmaaıııını btl· 
dtrmlş, komisyon Oyelcrlnln ııa

yısının artması yoznnaen adıyla· 

rın yentaen t~btt eaııeceR ni ııö~ 
lemışıır. 

PE RE-JA 
LiMON ÇiÇEKLERi KOLONYASINI 

ALIRKEN 

Ambalajlı 

olarak 
isteyiniz 

Bu kutunun içindeki 
FAY Temizleme 

hem temizler, 
hem parlatır 

IAYl'A 1 

· _. ............. lllltiı ................................. --~----------~ 
-~--- -- - -~= 

8A$YA1.ININ DF.VAMI 

İdeal bir kabine 
PRÔfiRAMI 

(8a,ı 1 lnrldf'l 
l>lr ınrl'ttt lıl'llrten bn~lrtl •ablpltrl tar11fınd1111 ika~ f'dll,.tzleNot: 
tıu f'f~lz tır .. at ıı:UnllnO, hAdl•tlf'rlıı lıf'ndtltrlnr. uz:ntıııı tın lmtAnı 
llı•rhlt cok 11rı) 11<"11l.hrdır. cok döv11nf'{'f'kltrdlr. fakat •011 ı>tsmanlı\ô 
tılr ltr yaramı>nl'ı\.;tır. 

Adnan Mrndtrl' ı-e arkada ları l('ID ldf'll bir kabine :ııroı;ra· 
nıının 111' olflurıınn kPşfl'tmrk hl(' dt: zor drı;lldlr. D P . meı lls ır11-
ııunılll tll:l!'ı ı.a•ımında 11~11ıınn bir ıııtıtınhın t"•lrl altında bnurıa 
111111. ~nııra l.llt1t uurtııılf' kıllan dllrclUnrll kabinenin ııroıramını 
tll" ntnrnk, buna parti proı:rnmına alt ana prr.n•lplrrlıı Jlhıınııarını 
t.:nımak, anııJ ııııada Japılma•ı tAJ:ım ıelrn tadlllrrl haurlamaı.. Oıe· 
rt.' muh ııırıuıo lştlrAkl7le bir llm1 hrret meydana ıeıırmeı.. mtnı· 
ıeı.f'tın huımr:t lı.a\u~ması l('ln IA•ım &•len trdblrlerl abuıı n~ ba,ın 
,ıdotrt ll'dlJI rlulıııle 111'&11. mrmtrı..rı ııırnrnallntıı f'mrrlll&I tatlı 
lıktıı. '' ı rııiınn r.lırtlrrdr, nıD hf'l lşlılrlljlnıtr ııromaJ;, ndnlr.t rthn 
zırıın h lllil:'\11 hakı.ına tA ı.ııı.unıtrn ımr•ıl an ıtüH!DI )l'ııldrn ntf',Y· 
ılnna 1eıım1rk Qzrrr rldrn ırltnl )'apmııl.. rllfll ,-onun bir kanın. 
ııhıtlrıJl'U lılr ha•tıılıt. olıtu&unu artı\; ı.11, ranınlı., pnr.ı ha•nını:ı hlr 
1:1'11 r kunntı Hl) mıımat.: hl'HP••ı > ııınmların l'Onnnda mrmlrktll 
ıııııuıııı ııır fl'lrlıı, tılr uçıırıııııuıı hf'lo;lt'dltlnl kR\ rnnıak, hilr dUu· 
) nnııı 11hştı~ı normal ş:ırı \t' u~11ıını btnlm•cınl'ı.:, hu Hl t'dl' nıl'Y 
ıtıııı.ı &t'lrı·ı•b. ltlh;ırın, mUttrtlt.;lntmbln 1111.1' ) nrıtını tlmelerl !(·in 
ııııııııt-ıııo: lmk.lnlnr :w;ıcatını hü) ltt'I' ıntlll kalk•ııınR hRrt't..l'tl 
ıılıı dl'ı nnııı. ı,tıı.rarlı, H"rlmll bir hPlf' Jl'lt:<'t&ınl, •11rııtlıılıı l•I' 
nlahllılltlıır lınnli.not bR!mlk ııtıı klllr ıı•ullrrlıı muukkll \I! al· 
ıtıııırı nl'tlı·rterlnt' ııl,lıt'tll' ı.:at knl ar ı ııcaiını ııoruıı nııtnınak, en 
lptlıl ıı lılr polltlli..ırılı~ın prnçf"Jllııdt kınanan, \'atanıtaşlara f'.Sıtllı. 
co trrıııl.ıtrı, .ı.ınlııl.çıl:ırı ı.o.nuımn üslOrııtr tutan bir ıı:ld~ln Ilı.· 
tltl.ırı ıtın•n, mtmleli.etl lnklrııın .arltlıll,-er.etıne nlh&Jet wı 
ı>rıllrıııel.:-

A 
ilahın lılkrııellnt' bakın: oon ıtt b11 ıtıt11nl11rda anıatııtımız: 
ı;lbl, mi1Ut'fllilml7. Aoıt'rlh. tam bııııUnlrrdr ajır bir em· 
nlHI '" ti nıeı h11hraııı ı~nnl • lldulrrdrkl eahs1 ıura· 

ruıı. e.eı f'fl'll•llnıcl hlr }firAıı muhitine da)anan bir polltıı .. a lda· 
rr•lnlıı bir mrınll'l;;rı içi n filUm ıll'nH•k olı1ni:uıııı lll"I bir orrtle 
kt'~C..ımt tir. Bunun ııetlı·r•I nr olmuııur: t:ısrııho\\erlıı hatadan 
dllnrııek ı•e•nrl'llnl ı:ll,.tl'rme•I, hulO•l.;ftrları datııması, flli lr \I' fh
tl•R• •nh.lpll"rlndtn ınlırrlit.:rp lılr ıııü~111lrlrr hl'Jetlııl li.unna ı ore 
l!l:iı: '' ıtl.\6 t'('lmll'rlndr ral;lbl 111.ııı nınh ıı lll ıınrtl ada}ı St.c-
Hn•oıııı ıııllll \DLlrl')I' {'ııtırıı ı ıı•ı. bu •ıtıtl)rılr \merıı..a için r 
nııllılııı \RZlfe olan "\ ııto ırnı.llı'lllı::lnl' 11110 ll'{'lrnıl'•I. l"lt\'f'D•O· 
111111 11111111 ı.ntıul rtınr..I, t:ııtııhııııulıı buıııı '"'lıımeıl, barartlll 
ır~rı..ı.orll'rl ... 

E). sıı) ıu \ılıı an ~ll'nılPrl'•. rn \tfah ,.., ffrıııaııı lılr dost aıfa· 
tl)lr •lzıltıı •oru)oruııı: Hu ~·oı. nn/.lk ılııli.11.nıl:ı ılı>•I \mı•rl l. ıınııı 
ortıı) •\ kıı) ılnıtıı l'(llLl'l ılrrstrıı lhrı•t ııluıııiı;ı tıllrı~k mlslnlzZ Bil) u ı. 
hlr tııllh l'•l'rl olnraı. t'llolr.t jlt'\~11 •on rır,111len l•lttade t!dl'cet. 
nıı~ı11h;'! Kl'111t111ILI ter )ıılıınıı.ın, ıurnılt'l.rtl ıı..ıııcın H katdl"& 
k.ıq:nlnrınııı Celfil.l'l H' lllU•lhelltrlııtlt'll korunııılı. t:lbl eudll bir 
ııı~cıtl lıııl.1\11111111 ı·ıııllırslııl du)nhlll'rf'k ını.tııl1\> .. 

Ahmed Emin YALMAN 

Vali dün tekrar Ankara'ya gitti 
fBa,ı ı tnddeJ 

cıRIZ TF.DBIRI lhcımF." 
\l,UJK!n 
ıB ll)onsunuz. biz bu teQblrlerı 

iller Kanununun valllere nraıııı 
yctklve da nara!t. daha !!noedıı:ı 
aımı~tılt Tanz m satışları ile bu 
me~eleyı halletml4tlk Artık. bun 
dan sonrL~ı eıınafa kalmış En mu 
hlm meseli." neaır blllyor musu
nuz? Ticaret ablAltı Blzım en çok 
kızdığımız 4ey. ııtokçuluk vl! flat· 
ların bllllnsaf-ü merhamet yüael 
tllmeeldlr Helll ticaret llzım Me 
selA biz:. raaulyeyl kaçtan eatıyo
ruz? 2711 ten değil mi?. Öyleyse 
onlar da 2711 den satsınlar Blle
mealnlz 280 elen 11atııınlar. Buna 
blr aıyeceRlmlz yok Bızı zor mO· 
eyytdeler tatbik etmıye mecbur et 
meslnler. Her şeyaen önce. ımeşru 
bir flat> !lzım. Flatlar /ince don-

un, sonra balı:ln nllb " .crlml)·e 
başlar Denlm felt.efem bu.> 
t IH "'t:t t: 

Daha çalı: bir ••llr ve felsefe aoh 
betb mahiyeti taşıyan dOnkü toı:>
lantıaa. Oökay• !clı;efcıılnh şöyle a 
çıktamıour: 

clruıanlar blrblrlnı aevmelLı 
«:-o t.ı .t• liRITtKıı 

Gôkay, bu araaa. clı:anunı müey 
yıdclerden önce e:ınatın kendi ken 
dı!Unı murakabe ctmesıı uzerınde 
durnıu~ ve «Ticaret ehlinin bi
zatihi, insaf ve nıstet He tendi 
kcnaısını ayarlaması ınzım. inı:ıllz 
ıerın ttedltı &lbl, •S•lt • Krttlk, 14 
zım,ı ttemı,tır. 

Fi \TJ~\R Ü:\C't: DO'\A('.\K 
:-OO~IC,\ t:Rİ\U'f. K 

•Flıtları donduracaıtını> ı!!yll· 
yen vaıı. ıBuna portakaldan bar 
lıyacaQım. Bütün k~ boyunca por 
takalın kllosunu 70 - 80 ıı:unıoıan 
devıım!ı olarak eatııracağım Por· 
takalları re~en yıl!ardakt &lbl, MI· 
sır Çıf1ısının Onüne <10keceğlm 
Vatanaao alsın.• aem~ Ye ıD z 
mC16talıslll de dütjünmek ıorunııa
yız. 'Yumurttıyan tavuaun ıı:eı.ıı
meeııne taraftar değiliz,• diye Ulve 
etmıottr 

\Ull Hl KAT :\IE..,P.l.F."'f 
•Hakçaııını ııöylemel< ıcreltln;e, 

Pl)'lllr flıtlarının buıınnkO durıı· 
mu r.;ok Qi140k Ama bu bizin. 
pe~ nire Htfl ~ıpca~ımııı mAnııııı
na ıelmenıııll,ı 1İ11)l'n Oükay, lıu 
aradı •mahrukat durumlu hakkın 
da da ta ıaı rerml~tlr 

Ronıaııvıı a kUlll)etll ınlıı:taıııa 
k mlir lıınıarladı~ını belirten 
a ki de lanıa 1110 tlilll çeki o 
duıı bu11.ıııdu*unu i!ôJlem14 a)·rıca 
bell!dl enın de bir tnlktar eloııu 
oldutunu ltadr etmı~tlr vatı. ıBe 
ıeaı.renın elindeki bu stoku, 1111. 
kıntı etokuı olarak ayırdım.• de
miş. avrıca Demlrk!!yde 20 1100 çe
ıı:ı oauoun bulunduRUnu, Roman· 
yadan 2000 to:ı roanııal k!!mOrUnQn 
yola çıktığını ıraa.e etmiştir. 

Daha aonra. Mlrroaun Kaaııı:ııy 
Uııküdar, Kasımp~a. Beyotlu ve 
Altııarayaa. •sabit Eatış matuıa
rıa açacağını belirten G5kav. •Te... 
zı aatışları, kooııeratıfler, Mlııros 
vasıtıı.slyleı ırıda meııcıeııını halle
deceğl:ı:ı aemıştır 
cc:St,T IC'J;m <:' E'ftsı .. n 

Gökay·ın dOn ıece 20 ae trenle 

Ankarau ııaıoı. O!!kaY"m büvflk 
elçlltğl konuı;undakl ıöylen:lle""n 
}enıden ortaya çıkmasına ı;ebc-p 
olmııştur Fakat Valinin. dünkü 
basın toplantısında 11011 derece n"
•ell oıuou ve ~lirler okum&Y •ne
tıcecırn emin• olduRU eckllnJe yo
rumlanmııkta ve Olllı:ay•ın İstan· 
bul Vallll!tlnde kalacatı ııonucu çı
kanlmal<tRaır. 
\ E:\l ntR t•ORD. PROF.n :\il'? 

Bu araaa Gtikay·ın Bem bUyUlc 
elçlll~lııe tarın eaıımesı halinde 
ietanbul Valllllilne kimin g;ıtırlle· 
ceıı konwıu da münakaşa caıtmek· 
te ve yeni bir cordlnaryCIB pro!e
ııOn üzerlnC1e ı.ıırar edllm<'ktcdlr. 
1ıın ııarıp olan yünü, bu ordtııar
yü On ae Gökay gibi, bir tıp pro
flll5Örü olan KAzım İfilnall Gürkan 
olmaeıdır. :-;"ltcklm. Prof. Gürkan 
dün, bir nra Vlllıyette ıtöı1tnmll•, 
ve bu; pro!ealirün. cBaşbııkanla 
Valilik m~lesl hakkında tıf\ıil .. 
mete ııeıcıı~b 1e1tııncıe tcrıır edll
mıotır. 

PUTSIK otnt '!llf~-
IJUnkü toplantıda Gökay. ga:ı:t'

tecUertn, bu ltonuaakl dsvıcre 
hanııt mcHlmde güzeldir?•. ve 
cAnkarada Hariciye VekAletlne de 
u&ravacak munnızh şelı:llndekl ı;o
ruıarını, kendL!ılne hııa uev ır.11 
bir uııtalttla.• atlat.m~ ve •B~n 
gökte ay, yerde aökay dem::ınlş 

miydim? Bnkın Sputnlk'I nıı.sıl u
çuraular?» deml~tir. 

Gökar. ylnıı ııon derece rahat blr 
ta\'ırla. guetecllerl uıturlamı~ ve 
bir müaaet de Belediyede me gul 
olduktan ı;onra. ııaat 20 de Anka· 
raya hareket et.mltitlr. 

Bahreyn İ$inde 
(Bap l lnddıJ 

S•' 'hlyetll oah51yetıer. yalnız üç 
d • llgllenaıren konuda Ba~
dat paktı Başbakanlannın top.an· 
ma.sına ihtiyaç htaıeallalğlnl be
lirtmekte ve hQltQmetlmlzln bu 
konuda arıbulueuluk yapması lh 
tlmallntn mevcut olauıunu ll!!f. 
lemektealrler. Ayni ~ahslyetler, . 
ranın fllll bir lfplden ziyade ta· 
hıs U7.ertnae yaptıtı bu togalln la 
tlkbalde Bahre:vn için bir hık ICI· 
aııı edetıılınck ıayeslhl güttORilntl. 
lranın 'türktyentn hakkı olan Kıb 
ne ml'scl<'slnao tutulan yoıaan eıı 
tılte ettı(tını ve kendisinin de Tür 
kırenln vuıyetıne dü~memek için 
llbak kararını lldığı ifade edilmek 
trdlr. 

Oniversif ede 
'Ruı ı lncld•> 

dUrlJete uıratmamış oluruz.• 
L!Aan okulunun :veni mUdQrü Prof. 

LUt!I Biran, bir lı:oml.s)'on teşkil e· 
dilerek mcaelenln bu komlayonda 
etraflıca tetkik edlldllı:ten ıonra ıe
natora getlrllecetınl aoyıemlştır 

Bu husuataltl komlayon çalışma
lanna başlamıştır. 
Bl!lndlğ! gibi yabancı dil imtiha

nını 4 tıncu eOm•tr ıonunda vere
mlyım talebe 5 ıncı .om .. tn deva~ 
tdtmemektedtr • 

her ev kadınının dalma temenni ettiği ' 

temizlik ve parlaklık , 
...ancak FAY Temizleme Tozu 
sayesinde milmkfindllr. Zira 
yalnız FAY. ev kadınına uami 
kolaylık sağlamak üzere hu
susi bir Amerikan formWüne 
göre ifJlıll edilmektedir. 

.---------------.----
: FA y bıçak, çatal, kaşık ve 
ı lıııl:ışık kaplarım ter
: lemiı yııpıır 

l f 1' y ban~·olan, mermerle
' rı, çınileri, fayanıları, 
! lavaboları temlıler ve parlatır 

·~ FA y alüminyum eşyıuım 
ı temııliğlnde tektir 
t • 

--·~-~-------·------~ 
fay herşegi, daha iyi temizler ... wı. •: tı1' 



** * *** TO u bolunda 

Evvelki gün Dünya kupası eleıne ına~ın da Rooıanyayı 2 •O 
yenen Yugoslav Milli takıınında o y nay an 

Iki Yugoslav milli futbolcusu iakOviç ük ransfer 
h r w ıl' ogru-.. 

Hasan Polat dün ve Mujiç Türk tabiiyetine giriyorlar 
istifa mı etti ? ... Şehrimizde yerleşecek olan bu meşhur futbolcu lan transfer için Vefa, 
Federasyon Başkanının istifa mek
tubunu yazarak yanında ta~ıdığı 

söyleniyor 

B~şiktaş ve Fenerbahçe'nin şimdiden faaliyete geçtikleri söyleniyor 
G 

rrlde bıraktıfınıız paz;ır ıunU fay mllli talnmının, lıu tıd '~ 
.: • •Dünra Kupası Eleme Uçla• nının pek yakın lılr l!Ukbahle ~ 

&
\ rı• na Belgrat Partizan Sta• lılyeye tama.men ye.rle mek ~ il 

Ankara, 18 (Husu· 
si) - Hasan Polat bugün 
saat 16.30 da Federas· 

palı tribün numara lan· 
· dında df'vam edildi ve yapılan karşı· l:f'leceklerlnl bilmek :muhali 

laşmad.a 'lt'uı;Mlav mllU futbol ta çok rntf'res&ndı. ~ 
kımı, Roman)ayı ı: • O 7enmrye nıu f:yet bu ilıl Tiırk asıllı ful ;çıJ 

yon bürosuna gitmiş fa· 
kat makam ına oturmı• 

yarak daktilonun ba-
ıında antetli bir kağ ıda 

iki üç satır yazı yazmış· 
tır. 

Polat'ın daktilo ile 
yazdığı yazının istifa 
mektubu olduğu kuv· 

vetle tahmin edilmekte 
dır. 

Ayrıca şehrimizde 

Belçika maçının hazır

lıklara başlamış ve ka-

S.O.F. nun toplantısı 
Spor 01\lnları Fl'deruronu dün 

uat 17 de Bôlge MUdUrlQjtQ bina· 
aında Fallı: Oötayın başkanlığında 
uzun atıren bir toplanu yapmıştır. 

Bu toplantıdan CVTel Pederuyon 
Ba~tanı Palk OOtaJ Jı:ulUp idart• 
eller! Ye gazetecilerle bir basblhal· 
de bulunmu,tu.r. 

Vole)'bol milli takımımızın Çek 
antrenörü Jln K<>blenln bir Jı:ulüp 
ıatımını para lı:arşılıtında ntrene 
e~tttı için hattında hazırlanan ra 
pora n Bafkan OOlı:.ayın lfadeıine 
cö:e- fede..-a&Jon, Koblenln 4tne ı;on 
Ttrecd:t.lr. 

mıştır. 

Bilet fiyatları da tes
bit edilmiş olup, kapah 
1 O, Maraton 6 , Açık tri· 
bün de 4 liradır. 

nrra koldu. saf ltaf Şlakov:lç <Snket) Tt s• 'f". 
Bu haber bcllıl lllr: balııtta Türk Muylç (Mu tata) pek yalun~ 

spor dkllrı için pek r,bemmlyetll ve domuza 'f'CrleşmeJı: Onre ıtl ~ 
al.Uca çekici olmıyablllrdl. dlr. ı•ucoslaTTada S\RA1f.\"0 ~ 

Hatta Yuıostav takımını okuyan· rayova) taıruı:nnda oynayan J,ıe; 

tar Romenlere karşı çıkan kadroda evket Te ıerekse Mustafa, 11'11~ 
uf har ve sol açığın klmler oldulu· ret için ıerekll fonnalllrlerl 
na dikkat bili' rtnıezlerdl. etmek tıuredlrlu. 

f"akat Avrupa sahalarının en kuT• 
.etil l'klııltrlnd'n biri olan Yuı:os-

F. BAHCE STADI HAKKINDAKI ... 

Haberimiz geniş 
akis uyandırdı 

Fenerbahçe tarafdarla rı n ın alôkası 
çok büyük oldu 

odern Fe nerbahse stadının inşası hususunda dün 
Mvermiş olduğumuz haber, San - Lacive rtli camia

da büyük bir tepki yaratmıştır. 
Dün ubahtau itibaren okuyucula 

rımız. d&ba tafsil Ilı mıılıınıat al· 
mak için ıautenılze telelıııı lldüne 
ıelefoıı )·ajdınnışlardır. llep 1 bu ha 
rekeUn Tllrk futbolunu kalkındıraca 
tında, le nrnerbahçeyl ) Uk•cıtece· 
jıııdfl hemfikirdir. Çojıı •l'enerbah· 
çcye yardım l1tmek bizim için btr 
vazifedir» diyorlardı. •İcap edcr&e 
biz de atad için para vrelrlz.• 

bulunmaktadırlar. 

Bu arada yılda iki defa llllton 
otelinde Fenerbahçelller Balosu ya~ 

pılacak ve bu arada Sarı • IAC'hl'rtll 
sanatkürlar kııltlp Jeln fahri koıııu 
lrr T"rerrkll'nllr. 

,\ynca ı; Pr ki ilik koınitrler teşl'k 
kul rdrcek ""' bu komltpler teberru 
1 ınde kıılUbr. yardımcı olarakları 

ı;:lbl, propaı:anda •trvlsinl de teıkll 
edreekl.,rdlr. 

lı\KOVİÇ MAÇTA:-r 1'.V\'l: l ı 

KOSUŞTU ' I_ 
Romanya milli takımı ı ıe 1':#_ 

karplaşmadan enel Belcratı- ~ 
bir llPQT ca.zf'teslne beyanat t6!" 

iAKOViÇ (Şeyket) ,unıan 
mi tJr: ,, f 

•Bu karşıla5mam Vuıoılaf1• ti! 
pacatım ıon milli nıaç oınıat• •"" 
çok llzmeklf'dlr. Zira pek ~tJll' 
muba<'lr olarak Ata mt!mlt1'taJl"f'1 
lan Ttırklyne ı;tdtceıım. :'il ti' 
bu durum bir bakımdan d• 
çok nvindlnnekttdlr.• '-

Ttlrki>'l'dt futbol oynıya<":a1' ı' 
nız~ sualini ise enet ,ıı1ır 
\1lplandırmıştır: pe'I 
cUmannı... Çünkü henUZ sr 

ı n'ket 23 7qındadır. 

bTANilUI, KUl ,CPLUi 
t'\ı\l,İYETE GECTİ f 

cvkl!t n :'llusıafanın 11urııd• ,,
lunan akrabaları vasıtn'l ııe .,:i{I 
istanbul kulftplerl temasa ıe( 
vn tekllfiel' yapını !ardır. p 

Bu hususta aytenenlere. ı::ı •r 
harekete geçen Vefa ve Be ılı t-' 
IUplerl olmuştur. Bundan ııa yıl ı' 
Bahçf'lller de bn iki futbolCf r 
drn transferi dilşilnmrktedlf t ' 11-i 
Şevket ve Mustafa hanıl :~~ 

slrerlerse ıırsınıer, muhalık• ııff'~ 
bir ey var ki. o da bu ır• ,vl 
Türk futboluna pek taydall ./ 
tıdır. ~ . 

Şükrü ile Mehmet Ali milli takım 
kadrosu'na dahil edilmediler .. 

nlr yandan J'rncrbahçl'll okuyucu 
lar ıtad ln~tıııa )ardım edr.ceklt! 
rlnl bildirirlerken, hlr yandan da 
arı • licnertll camianın mrthur 

simaları bu ~aY•' utruna para yar• 
dınıı )Rpmakıau kaçııımıyacaklannı 

,öylemrktedlrkr. 
1 tr ııaır Oınçkf>I< llıln k'ııdl l 

ile ı:oru,eıı hlr arkadaşıııı11a fabrl · 
kator ıtnlf l>lnçklik, bu hu~uaıa 

O) le denıı~tlr: 
cfoare heye• ı bu huaıuıta ~men 

bana müracaat etmedı Ancalı: Fe
ncrbabçc)e yardım etmek benim 
için bir vazifedir• 
oıe taraftan lltusllm natcılar da 

ıtad için kulübe baıııt yardım 7a· 
pacafını açıklanıı$tır. 

\ynra camladakl ııı;ıarı 5aj,llam 
la tırmak ııurr. aile topl;ın ı ıtarı 

trrtlıılenecl'k te hanamlarda da 
anlar blrlblrl ile bayramlatııcaklar· 
dır. ---o---

haftada üç 

a ntrenman yapıyor 

Viyana, 18 (T.B.A. - HUrrlroU 
ııeçtlkttn aonra Avuaturya:ra yere
şen ve Wlennrr Sport Ku!Ub ile 
mutuole imzalayan Macar milli! ta
tımının m~hur oyuncu ı-e kaptanı 

Ferenç Puakas, formunu k11ybetme· 

Spor ve siyaset~' 
F 

ı•ııt•rlırıh\'ı' ı.uıııııunr ıdP 
ıı:lln1Prc1ı• •İ} R•l"t •"""ııf'' 
ıı:u. bu 'tiıılell ı.ııl 1ı 

ikilik ı;ıı.ııgı. KOt·OI; f1"''~ı' 
tarnfıarlıırı) lf' Kıııtıı.uı ı::rııP ı 
ılRll (l\l'llrlıı:ı ı;!IJll'lll,Old::·cııd 
ı·nıııı. bu ""> ll'nrnll'r 11oır 11111 
idi'! Hı, ıııırııııııı tr•tıll " 11,J 

17 kişilik seyyal bugün Adalet ile oynuyor 
kardıcımızı kabul etmiyordu. Oyu ran, .. r.nrrbahçell <'.an dahil fldll 1 - Belçika milli uıaçını oynaya
lı:.l, takımımız eon senelerde hemen mlş \'e UkrU ile M. All kadro dı ı eak mllli kadromuz için ~tıda 
her maçında 8 • Si lı:.lşllllı: defaıa:.a bırakılmıştır. blmkrl yazılı 11 tut bolcu aeçtlmlj· 

Kulüpteki yenilikler 
uıter tJıraflan ı·. llahrelllrr, ırnlO· mek maksadlylo kulllbü ile blrlltte 

blln daha ruıa yukselmrsl için haftada tıç antrenman yapmatta· 
yeni ve mUJılm kararlar arifesinde dır. 

iiiiiiil 

ı fl1.t•rt• I'\ Hllil !tllll k lıtll l.:(t~ ıf 
ıuı.rıır ıcll ı ıı.:. ı ·ııı.at, ıırıırl; ~·'' 
rnıııı. ı.u ı ııııtr llilllk ''" ~~~ti 
ııuıaınndıı.. ı.olrnll' ı:lrl'r ı:I .,., 
ilk olarak l\h~tıı. .-ıı.rrll';,,ııı 
ıııt \lıını:ınııı nkala•:ırııı.: 1111• E 

ıtak ykaç, biraz hlddctlendl. 
Gaıetecllere dönerek nrt bir 
srsle: •Arlı:.adllşlar mutlalı:. bir 

mQdafaa ,oktur Mutıa.lı:. bir mar· 
tı:aJ vardır. Şlmd!Je kadar. hiçbir 
T&lı:.lt mQdataa oyunu o)'IlamMlık. 
Btlçttı:aya lı:&l'fl da mQdafaa oyunu 
çıtarmı;vaea~z.> diye çıkışmaya baş 
!adı • 

\Jk&Ç'ın hlddetlenmeslne, ıordufu 
muz •Bclçlltaya .karıı ne tekilde o:v
nıyacağızb eekllndekl sualimiz "btp 

oynamışu _ :111111 namzetlf!r buı:un Pal 14.30 !erdir: 
S MZl.Tl.ER BUGl. da Mltbalpaşa tadında \dalet Ue G. AR \\':'rurııy, Ali, lınıail, 

D\l.ET iı.ı:; O\.Nl"'lt'OR antrenman maçı yapacaklardır. Ta• Kadri, ı~rendlyar, uat, Co kun. 
Dun ak,am üzeri Bölce binasına lıımı cenr anlrl'nör Sukclly ı:.ılıştı· •·. B\HÇE: Basri, .ı.acl, Can, IAI· 

ı:elen Eşfak \ ykaç, ı:aırtedlerln Is· racaktır. lf'r. 
rarları üzerine kısa silrtn bir basın K \DROl'.\ ~l.IN \N Vl:F~: Hllıııı, Öze.an 
foplantı ı yapmış ve & Aralık Pa· FUTROt CL'l.\R BJ:::>iKT \ S: Ahmf't 
ur cOnll. Ankara 19 l\layıs Stadında Tek srçld kadroyu n c;alıtını AD.\l .ET: ,\ylıan 
Belçika ile lr.ar ılaşaeak milli takımı proı:rıımını ,u tebllf ile basına açılı \!liK.\ RA'dan: l\lustafa 

olmuştu. 
AJkaç, ıtmdlye ıtadar 

milli maclarda mUdafaa 

mızın seyyal kadrosunu ac;ıklamı•· lamıştır: % - ;\lezkQr mllli maçla ıııııı ça• 
11ptılımız tır. 17 kişilik kadroya yeni olarak Futbol Fedr_raıyonundan tpbllf lıfnta procramı aptıdıdır: 
oyunu çı G. arayh lsmall, Vdlllı kaleci Öz· •dllmlttlr: .\ J 19 11,J93i s.alı uat 14.38 da id· .... " .......................................................................................................................................................................... . man maçı ( \ da lrt ulıımı ile) 

B) %6/11/19.Si ulı saat ıuo da ld · 
man maçı (B. por takımı> ile 

C) 29 11119.'il cuma, \nı.ara:ra ha• 
reket. 

OJ 1/121 t9S7 )l&ıar, \ nkarada H 
·'••Y" S t adında ldııan matı 

I>) 311~ 1957 aah 19 'fayıs Stadın· 

da idman ınaçı. 

FJ 5 12 1937 pef"$e.mbr, 11 :-.ıayu 

stadında hafit idman matı. 
G) g 12 1937 puar, milli maç. 

1
03 nnılıklnrı ı:lizilnı07.I" '"ıı fi• 

• llll!t'!r mıı~:ııarda da ıuı,-oıo " 
rrı. ,\hmet ı rol, 'ttııılal· ,: 
nıPI, "URI, nO•nO, ~c1n""~ 1 
ılııl. uphl Turı:ııt \t'! dlJI' ti 
111•rllll"r a, nı snınlmh l't çrı;-'' 

l 
t" kin ılı• hlrlhtrlerly il" ~~ .ı 

~ı~orlil ı ılı. ıı.ıııı.: \ C ı.ntd ı.I : 
, n.•rl solrnlc1uı:u haı.ı.11111 ~ ~ 1,ı 

1 

> lnlarn tt'nıns rlfrrtı.: hl'~•~" 
R) rı a, n ı.:onu ını.:. ou il oıU 
la aldııı:ımı7. ceçaplnr ta11111 

lr rom lc11. 11",, 
Kııl0bümfi7.c hiçbir .,. ı• 

•hn•rt ı:lmıt'!ml ıır' \I" ıı:ırı;;ıı' 
erktir. Bir pur J;uıııtı 0,r 
ınuhtf'llf pnrl llf'r ml'nnıl' 11 j,1 
lrrlıı lıulunrıın•ı ımıııır tıı~. ıl 
fil')' nlt\lllU7~ <:por h:ı ı.a p•t' 

l 
J ı ı•N Jın ı.11 1 • 817. 1111 ıı ı:I ıır' 
1 h P ııırn•ıııı olur@ııı. o l ~1 1111• 
piıııh:ln ıııırol n•ı bl rıtı r. <il~ 

Snrı - IArhrrt rrııl.:Jl'tl · 
~1'11 ııırk 

Türkiye boks 
birinciliği 

8 • I BASRİ (F. B.) HALI J)ııııyanın artık hiçbir )trlndf! fıılbnl. toprak sahada o)nanmıımaktadır. 'lt'ukıırıya 
- vt aşalıya ko)atıiıımıı7. iki nsnıl de aynı objektif çekmlJtir, Hunlar, bizim &tatla· 

rımızdır. Yukarıdaki 'Ulhat ııaşa, alttaki de Şe.re! Stadyı>mudıır. :ltlthatpaşanın dt'lll çlmf'ıı uha, artık top 

3 - Takınıın \ nkaraya tam kad 
ro ile &llnıttl zaruri oldutundan, 
kaflle\e bili.hare iltihak yolundaki 
tall'pler kal)ul f'dllntf'Yl'l"l'ktlr. Bu IU 
bula; futbo!C'ularıınızııı blerln l 
:!!I/ ı ı ı~,>i cuma ıunıı \ nkara"a ltA• 
rrkr.I Pdectk tt'kllde ayarlamaları STADIN •rurlı:lye boka blrlncıııtıerl 2d, >~ 

30 Aralık .,c ı Oealt t.arlblerlll 11,ef ı 
karada Spor sara:vında )1'~j,tl 
lir. Bu Jı:ar,ılaflll&ların fiti r 
takım arasında oynıı.naealttl · TURGAY ŞEREN 

B
undan S • ı sen" evvel, o dev· 
re 7tıllekıuba7 otan Reha at;a· 
be71D 01nadılı takımı ıörnıek 

çtn Dolnıaltabçe Stadına ıltmltUm. 
~yunun ikinci dnres1nde zayıf, 
yaptıtı çMlk hareketltr, sürat! \'e 
topa sıçrayışı bilnyeılyle mtltt>nuıtı 
olmayan Da rtrl zevkle n ha;rrelle 
ae:rrettlmM 

Epey uman ceçll, askullflnl bl 
tirdi n tabU o müddet itinde de 
poptller bir futbolcu oldu. lstanbul 
trnlllplerl onun peıtııde koşmaya 
başladılar. Gazeteler her cün ondan 
bahsrdlyordu. Nihayet F. Bahçe)! 
her eye' tercih eti 1 ve Sarı • llrl· 
yerili takımın o ıünden bHI ıertk 
santrhafta, ıerek1e ıotbcltlr en ciı· 
.,enlllr adaınlanndan biri oldu. 

Burlyle ilk defa istanbulda oyna· 
41ıtımız ve ı • O kazandıfımıı. h· 
panya maçında beraber oynamak kıs 
met oldu bana. Zaten o matın kam 
pında kendlslJ'le ıaret candan ar
ka.U.hk ediyorduk. llattA her iki· 
mlz de kamp esnasında te kil et· 
r.t&lmlz cBeton takım. ın 07un~o· 

ıarı;rdık. 

D 
aha sonraları mllli n tem· 
&ili maçlarda peJıçok aynı for 
nıayı ılydlk, aynı heyecan, •Y· 

ıu aev:lnc:I "' aynı llıüntüytı tattık. 
Kendini 01unda kaybeden ve blçblr 
reıııaklrlılıtan kaçınmayan Türk fut 
bolcularından blrlsl de Basridlrl Ha 
nl •Göı:ünü bııdalı:tan sakınmaz» 
ti.biri tam onun için sö7lenınlstlr, 
deıem yalan olmaz. 

Basri pek fazla pkaya tahammül 
f'dPn, fakat yapılan hrr hanı! bir 
espriyi eenpuı bırakmıyan bir a r · 
kadapmııdır. Ldter, her halde onu 

B \ Ri DiRbll,İl,I, Kaptan Turı il) 111 <'il (ol. brıendlı::I mtıc1;ıCI 

pek fazla ıevdlflnden olacak, lıen· 
diline talulmadan yapamaz. Bu son 
İspanya maçında takımın ne e kay. 
nalı olmuştu. Bütün takım arkadaş 
!arına kepdldnl fazlasıyla ıttvdlren 
Basri, zanntderlm ki, onlar için de 
hiçbir ledakllrlıktıın kaçınnıu. 

S 
eyahallerde dalma aıacafı şey 
lerl en 50n ıUne bırakır, ve en 
iri mallan alır. ,\ı fakat öz 

almak onun du,ündfllli :recine ft'f· 
dlr. Bakalım dünyan.n parasına kı· 
yarak, son defa l\ladrltten aldığı 
paıto111 lstanbulun gtızeı 1 ve ça· 
mrusuz : sokaklarında leke yapma· 
d3n ı::lyebllet"ek mi? 

Brnce Basri daha ziyade bUyük 
mac oyuncusudur. Kıırf!ıındakl ra· 
kipten çekindi mi, inanın ki o ııln 

ft'lkal.ıdr ı:llzrl oyna:racaktır. Nor
mal maçl3rda dalma vasat oynayan 
Basri, bir final maçında, nya hrr 
hanı:! bir milli maçta, be.rkesln at· 
zında olan 4 yıldızı hak eden bir o• 
yun çıkarır. 

Kendl>lnl pek fazla snındiren TO 
ı:llldUren ft')ler oldutu ılbl, kızdı· 
ran hidl eler Ytt lilıabı da vardır, a· 
ma onn size söylersem, rllnden kur· 
tulamam; "" ne kadar kaçsam, brnl 
bulıır. Pek çotunuz da onu bilini· 
nlz ya uten •• 

A 
ilahtan kt!ndlslnl prk daha 
fazla munlfak etnıt!ılnt dile· 
rlm. Zira o. rfPndl haliylr ve 

IJIGrtmenllğlylc bunu çoktan hak 
etmiştir. 

liuındır. 
t - Bllcl edlnllme.sl n futbolcu· 

ıarın yukarıda ,anlı cUn n saat ln· 
dtı maızrmelerlyle l\llth11lpaJ• Sta
dında bulunmaları tr.bllt .," rlra 
olunur. 

lstanbul boks b!rinciliği 
iatanbul boka blnncllllı:lerl 8 9 

Aralılı:. tarihlerinde, Mltbatpaşa Sta 
dının bok.ıı salonunda yapılacattır 
Bob Ajanlığı bu mllaııbalı:.alann Spor 
.,e Sergi &lra),nc:ta yapılına.sını ar
r.u etmekte ıae de. f&lonun tamır 
rdllmektc olmuından, mtlnbalı:ala· 

ra kapalı bulunmaaı. İstanbul bl· 
rınclllklrrlnln Spor Sergi Sarayında 
;vapılmaaını lmkllnaız kılmıştır. 

Antarada, Aralık ayının aon. gün 
!erinde yapılacak olan TUrkl;ve bou 
blrlndlltlerlne, İstanbul iki takım· 
la lfUrak edecektir. Takımlardan 
biri, bölge blrincllerlnden kurula· 
eııt, biri de aJanlılı: tarafından te. 
bit edilecektir 

Federasyon 
kupasında 

BU HAFTA 
Federasyon Kupası maçları!\& 

bu haf ta da ,-apılacak maçlar· 
la dnam ed Utttktlr, Cıımar· 

ırsl ıünü Kasımpaşa • Kıracum· 
rllk, Bt•lktaf • 'lt't lldlrrk, paıar ıü· 
nü he Adalet • Emniyet, \•tra • B. 

por kar ılasmalan oynanacalı:.tır, 
nu müsabakalardan sonra, ıallp 

ırleeek 4 takım ile G, Saray, Fener 
bahçe, htanbulspor n Rf!yko~. is· 
tanbıılull Ftdl'?asyon Kupasındaki 
ı takımını tttkll edecektir. 

r.ık sabalık hAll dahi kalmamı$hr. t'akal hail btltlin maçları "' a11trrnmanlan orada yapıyoruz. Hiç ol· 
ınaısa •"cdrrasyon Knpuı ere! tadında oynansa idi. Zaullı lllltb.ttpa p lılrazcık dlnlrnlrdl . . 

Basketbol milli takımı 
bugün Bükr~şe gidiyor 

B r aydan fazla bir uunancınn 
bert sıkı bir şek;tcır. çalışan bas
ketbol milli takımımızı nınıı et 
buı:nn Romanyayn ııturluyoruz. 

2 idareci ,.c 12 bnsketbolcu:ıan 
ibaret knflkınlz. 8B&t 10 00 da Ye-

oUkövden kalkacak oır Yu;Of!lav 
J.A T uçaıtı ile BUkrcı,ıe motevco
elhen hareket ede<:t'ktlr. 

Son daklkntıa Yalçın Granit n 
baskctbole veda edcn'k ayrılmU3ı 
(lzr.rın takım kadromuz : Altan, 
Erdoğan Batur. GUnc:tUz. ôm~
ı F B ı . Üner. Tunç, Ünal ıo S ı. 
OUııcr. Yavuz. Tuncer (Vefai. TU· 
ren tModaı ııım teşekkül cunı~-
tlr ., 

l\!1111 talumımızın antrcnfü11 Sıı 
m.m Gö~eç·ın a~nı zamanda 1da::-e 
eı olaraı: vazi!t aldı~ı kaf lenin 
başkanlığını da Muhtar Seuccr de 
ruhtc etmektedir 

l\tllll takımımız 24 Kasım pı.ı.nr 
il ınU Romanya ılo rövnn~ nıılbı· 
~"tınııe olan m m maçı ovnıyııcnk 
2., ve 26 kıtı'ım tarlhlertnıtt' de 
temslli mahiyette ıkt mfusabaka 
YAJJtıkt an sonra yurdıı avde ' ~de· 
ccktlr Takımımız Avrupa bıı.sket
bolüncıo ııııııaıı bir rakibe karşı 
beş hafta süren &ıkı bir ı:ıroı:ram
ln çalışmıştır 

Bu bauındnn onları Roma.ıra· 
va tlmltvar olarak yolluyoruz 

Son Avrupa aa.-nptyonası ile Yu 
eoalav bruslrntbol sahalarında Tü-:-k 
bıısketb<>IU. otnrttelerc:ten iyi puan· 
lar alıp hn!tlı bir ltıbnr kazanını -
tır. Buracıa Romenleri de yenme
miz ayrıca bizi Umıtıı olmata bak 
kaıancıırmı~tır. 

Güres 
.:. 

dün 
Fed. Baskıııt1 

izahat Verdi ,, 
GUreş Federasyonu R 

Ccnay Berksoy c:tün tny n 
saatten çok sonra Bölge rı 

dn bir bm;ın toplantısı ~apmı ır. 
Pederıısyoıı reisi bu toplan ı uıdn 
hemen hemı:n bOtUn mil •ıer•ıı 
gtır~c vcrdlklcrl ebemml~etı ve 
serbest ııı~tckl üstünlü ımOzıl 
cllmlzt1l'n almak için bUtUn im· 
klınlnrdan faydalanarak çalı ıı.'l;•a 
olduklarını. ron Dı.lnya Ş ·:ııp va-
nasında bunun bartz bir ıcıc 
görtlldütOnü belirttikten onra 
cBOtun bu beynelmilel ıaallyet 
karşusında ııtıreş sporumuz bir· 
çok lmkAnı n:lıklarla baş ba _ bu
lunmaktadır. Buna rağmen r.llllet
ler&nl8t 1 nn' ıyeto ve gayrete nyak 
tıyduruımaktadır. Mrmleketın Oz fa· 
kat hlmaycy muhtaç olan çor~ 

POrunu el hlrllltıylo tut\IP • # 
oırmamız llizımcıır. Şekl'r .~tı F 
m z ve dl'"ll rvollarının yaP • ı /" 
büUln lktl&udl cıevıet t~c~d lr 
huı;usı büyilk fRbrlka ve •ot~ 

ll'rlmız gHre,ı ıporuııu tıl~ııd 1< 
nııo nlırııu"iia Dü;ıya ıınrcş 11,r~r 
futctnınıtomnzu her zaııı811 ..ı'1 
bir ~ektldo müdafaa edebili· 
mqtı~ # 

rt• ,. .. 
Fcderıısvon r~ eon ol• ,fi' , 

manyı., İsvct. İtalya, Bulll ı: ,r 
iran Vl' FlnlAndlyaya ıııt fi f 
yazılnral: karşılıklı ı;erbe5;,r > 
ko-romen stlldt= mtısaba'IC• f • . .1 
mruu telt!lf edlldl~ını. bU ı~~ 
önümüzdeki Dünya şaıııtı 

6
, Y 

na hazırlanmış nlaca ı.ını~ 
!erine ll!ııo rtınl tir 


